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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Розвиток сучасних цифрових технологій ставить вимоги 

до новітніх запам’ятовуючих пристроїв. Серед цих вимог – щільність запису 

даних, швидкість зчитування та запису, довговічність та стабільність, а також 

низьке споживання енергії. Особливо актуальним лишається питання 

створення так званого універсального запам’ятовуючого пристрою, який, 

будучи енергонезалежним, водночас мав би достатньо високу швидкість 

зчитування та запису, а також відповідав би і іншим вище наведеним 

вимогам. Створення такого пристрою вимагає використання відповідних 

функціональних матеріалів. Розвиток фотоніки, в якому за останнє 

десятиліття було досягнуто значного прогресу, пояснюється тим, що 

передача інформації оптичними засобами матиме майже необмежену 

пропускну здатність та можливість мультиплексування. Одним із напрямів у 

створенні енергонезалежних пристроїв збереження графічної інформації є 

використання тонкоплівкової оптики для передачі гами кольорів. 

Використання тонких плівок матеріалів з високим поглинанням дозволяє 

утворювати яскраві кольори. Технологія тонкоплівкової оптики 

використовує принцип модуляції набором тонких плівок: одним зі варіантів є 

зміна оптичних властивостей матеріалу плівки у наборі без зміни товщини 

плівки. Розвиток цих технологій затребуваний, зокрема, у створенні новітніх 

дисплеїв, електронного паперу, тощо. Протягом останніх років 

спостерігається зростання інтересу до відновлювальної енергетики, що, в 

свою чергу, стимулює дослідження в напрямку отримання дешевої сонячної 

електроенергії. Для вирішення цієї задачі необхідно здійснити прорив у 

нових напівпровідних матеріалах з прямозонними переходами, оскільки 

матеріали, які використовуються в фотовольтаїці в теперішній час, 

демонструють ряд технологічних та безпекових обмежень.  

Успішне розв’язання вище наведених задач можливе шляхом 

використання новітніх матеріалів та (або) модифікацією їхніх властивостей. 

Халькогенідні фазозмінні матеріали використовуються в якості 

функціонального матеріалу в оптичних запам’ятовуючих пристроях. Вони є 

перспективними для створення універсальних енергонезалежних 

запам’ятовуючих пристроїв, а також мають потенціал для застосувань в 

фотоніці. Дифосфіди цинку та кадмію є перспективними матеріалами 

сенсорики та оптоелектроніки. Вони також можуть бути серед матеріалів, 

застосованих у фотовольтаїці. 

Важливими напрямками сучасного розвитку електронної техніки є, 

зокрема, використання фізичних явищ, які проявляються при взаємодії 
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електромагнітного випромінювання ІЧ діапазону з поверхнею 

функціональних матеріалів. Модифікація властивостей функціональних 

матеріалів можлива, зокрема, завдяки невпорядкуванню в них. Вплив 

структурного та динамічного невпорядкування на оптичні властивості 

фазозмінних халькогенідних матеріалів та дифосфідів цинку та кадмію може 

бути досліджений з використанням методів оптичної спектроскопії. Таким 

чином, розуміння оптичних властивостей фазозмінних халькогенідних 

матеріалів та дифосфідів цинку та кадмію, можливих шляхів їх 

модифікування розширить практичне застосування цих матеріалів. 

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

виконана відповідно до робочого плану відділу «Фізики і технології 

напівпровідникових структур та сенсорних систем» Інституту фізики 

напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України (м. Київ). Здобувач брав 

участь у виконанні таких держбюджетних науково-дослідних робіт, а також 

міжнародних наукових проектів: 

- науково-дослідна тема “Фізико-хімічні явища в напівпровідниках, 

вуглецевих нанокомпозитах і гетероструктурах, вплив на них технології 

виготовлення і зовнішніх дій” (№ д/р 0116U002626, 2016-2020 рр., 

виконавець); 

- індивідуальний грант Німецької служби академічних обмінів на виконання 

проекту «Оптичні властивості монокристалів дифосфідів» («Optical properties 

of diphosphide single crystals») в університеті «Рейн-Вестфальська вища 

технічна школа» (Німеччина, 2006-2007 рр.). 

- індивідуальний грант Німецької служби академічних обмінів на виконання 

проекту «Дослідження оптичної провідності фазозмінних матеріалів для 

енергонезалежної пам’яті» («Investigation of the Optical conductivity of the 

Phase Change Materials for nonvolatile memories») в університеті «Рейн-

Вестфальська вища технічна школа» (Німеччина, 2011 р.). 

- індивідуальний грант Німецької служби академічних обмінів на виконання 

проекту «Вивчення стабільності аморфної фази фазозмінних матеріалів для 

енергонезалежної пам’яті та новітніх дисплеїв» («Investigation of the stability 

of the amorphous state of the Phase Change Materials for non-volatile memories 

and smart displays») в університеті «Рейн-Вестфальська вища технічна 

школа» (Німеччина, 2015 р.). 

- індивідуальний грант Німецької служби академічних обмінів на виконання 

проекту «Дослідження зумовленого невпорядкуванням контрасту оптичних 

властивостей епітаксіальних тонких плівок (GeTe)x(Sb2Te3)1-x» («Investigation 

of the disorder-driven contrast in the optical properties of epitaxial 
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(GeTe)x(Sb2Te3)1-x films») в Інституті модифікування поверхні ім. Ґ. Ляйбніца 

(Німеччина, 2019 р.). 

Мета і задачі дослідження. Мета роботи полягає у встановленні 

закономірностей еволюції оптичних властивостей фазозмінних 

халькогенідних матеріалів та дифосфідів зі зміною їх структури та складу, а 

також у встановленні фізичних закономірностей і механізмів впливу 

невпорядкування на їх оптичні властивості в інфрачервоному діапазоні. 

Фазозмінні халькогенідні матеріали (GeTe)x(Sb2Te3)1-x (Ge-Sb-Te) 

демонструють відмінності у властивостях між аморфним та кристалічним 

станом. З іншого боку, кристалічний стан цих сполук характеризується 

високим ступенем структурного невпорядкування. Монокристали дифосфідів 

цинку та кадмію характеризуються анізотропією оптичних властивостей 

завдяки наявності в них ланцюгів, утворених атомами фосфору. 

Для досягнення поставленої мети розв’язувались такі задачі: 

- дослідити композиційні залежності коливальних властивостей 

фазозмінних халькогенідних матеріалів Ge-Sb-Te  в аморфному стані; 

- вивчити вплив статичного та динамічного невпорядкування на оптичні 

властивості фазозмінних халькогенідних матеріалів Ge-Sb-Te в аморфному 

стані; 

- визначити фізичний механізм, який пояснює контраст оптичних 

властивостей аморфного та кристалічного стану фазозмінних халькогенідних 

матеріалів Ge-Sb-Te в середньому ІЧ діапазоні; 

- дослідити вплив невпорядкування на ангармонічність фононних 

коливань, внесок вільних носіїв заряду у діелектричну функцію та на 

флуктуації поглинання околі краю оптичного поглинання в фазозмінних 

халькогенідних матеріалах в кристалічному стані; 

- вивчити вплив динамічного (термоіндукованого) невпорядкування на 

оптичні властивості дифосфідів цинку та кадмію; 

- дослідити вплив структурного невпорядкування на коливальні 

властивості, на поверхневі поляритони та на флуктуації поглинання на краю 

оптичного поглинання дифосфіду кадмію. 

Об’єкт дослідження - процеси взаємодії ІЧ випромінювання з поверхнею 

функціональних напівпровідникових матеріалів у формі тонких плівок та 

монокристалів, а також вплив динамічного та статичного невпорядкування на 

ці процеси. 

Предмет дослідження - тонкі плівки фазозмінних халькогенідних матеріалів 

та монокристали дифосфідів цинку та кадмію. 

Методи дослідження. Для розв’язання поставлених завдань та досягнення 

кінцевої мети роботи проведено систематичні дослідження із залученням 
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оптичної спектроскопії як базового методу вивчення оптичних властивостей 

фазозмінних халькогенідних матеріалів та дифосфідів цинку та кадмію у 

варіанті спектроскопії ІЧ відбивання та пропускання, спектроскопії 

порушеного повного внутрішнього відбивання (ППВВ), спектроскопії 

комбінаційного розсіяння світла (КРС). Для дослідження ефектів 

динамічного невпорядкування було використано температурно-залежні 

спектроскопію ІЧ відбивання та КРС. Для отримання зразків фазозмінних 

халькогенідних матеріалів у вигляді тонких плівок було використано метод 

магнетронного напилення. Аналіз та опрацювання результатів вимірювань 

проведено з використанням сучасного програмного забезпечення. 

Достовірність результатів забезпечена сучасним рівнем експериментальної 

техніки для проведення досліджень, відтворюваністю одержаних результатів, 

використанням апробованих теоретичних підходів. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що вперше 

встановлені фізичні закономірності та механізми впливу невпорядкування на 

оптичні властивості фазозмінних халькогенідних матеріалів у аморфному та 

кристалічному станах та монокристалів дифосфідів цинку та кадмію. 

В роботі вперше: 

1. отримано композиційні залежності коливальних властивостей 

фазозмінних халькогенідних матеріалів Ge-Sb-Te в аморфному стані, які 

проявляються в залежності параметрів ІЧ- та КРС-активних фононів від 

композиції (GeTe)x(Sb2Te3)1-x. Визначено способи передбачення коливальних 

властивостей інших сполук псевдо-бінарного ряду GeTe-Sb2Te3; 

2. визначено вплив структурного та термоіндукованого невпорядкування на 

оптичні властивості халькогенідних матеріалів Ge-Sb-Te в аморфному стані 

шляхом дослідження композиційної залежності оптичних властивостей в 

околі краю оптичного поглинання; 

3. показано, що при кристалізації халькогенідних матеріалів Ge-Sb-Te 

відбувається зміна типу хімічного зв’язку з ковалентного на резонансний 

зв’язок, який є окремим випадком ковалентного зв’язку, при утворенні якого 

відбувається делокалізація електронів для утворення p-зв’язків по напрямках 

x, y і z. Визначено вплив резонансного зв’язку на оптичні властивості 

фазозмінних халькогенідних матеріалів в кристалічному стані, який, зокрема, 

проявляється у великих значеннях оптичної діелектричної проникності, 

зростанні пікового значення уявної частини діелектричної проникності в 

діапазоні міжзонних переходів електронів, а також у зміні коливальних 

властивостей; 

4. показано, що ІЧ- та КРС- активні фонони в фазозмінних халькогенідних 

матеріалах Ge-Sb-Te в кристалічному стані демонструють додатковий 



5 

ступінь ангармонізму, який проявляється в температурній залежності їх 

частот, яка є більш інтенсивною в порівнянні з аналогічними залежностями 

для аморфного стану цих матеріалів. Визначено вплив зміни ступеня 

структурного невпорядкування при зміні концентрації вакансій та їх 

упорядкування, на ступінь ангармонізму фононів в фазозмінних 

халькогенідних матеріалів Ge-Sb-Te в кристалічному стані; 

5. визначено зміни високочастотної діелектричної сталої та внеску вільних 

носіїв заряду в діелектричну проникність фазозмінних халькогенідних 

матеріалів Ge-Sb-Te в кристалічному стані, спричинені змінами структурного 

невпорядкування. Поліпшення дальнього порядку в цих матеріалах 

призводить до зростання значень високочастотної діелектричної сталої та 

збільшення внеску вільних носіїв заряду в їхню діелектричну проникність; 

6. показано, що зміна концентрації вакансій та їх упорядкування впливають 

на ширину локалізованих електронних станів та значення параметра Тауца. 

Зокрема, зростання значень параметру Тауца безпосередньо засвідчує 

поліпшення якості ближнього порядку в фазозмінних халькогенідних 

матеріалах Ge-Sb-Te в кристалічному стані; 

7. виявлено вплив термоіндукованого невпорядкування на коливальні 

властивості монокристалів дифосфідів цинку та кадмію. Вперше показано, 

що цей вплив носить анізотропний характер, який проявляється в 

додатковому ангармонізмі ІЧ- та КРС- активних фононних коливань, які 

відповідають коливанням фосфорних ланцюгів; 

8. визначено вплив невпорядкування на дисперсійні залежності фононних 

ПП в монокристалах дифосфідів. Показано, що термоіндуковане та 

структурне невпорядкування призводить до зсуву гілок дисперсійних 

залежностей ПП в монокристалах дифосфідів цинку та кадмію; 

9. виявлено вплив структурного невпорядкування на коливальні властивості 

та на флуктуації поглинання в околі краю оптичного поглинання 

монокристалів дифосфіду кадмію. Показано, що зміна величини 

структурного невпорядкування, яка досягається шляхом створення вакансій 

або введення домішки, впливає на характеристики ІЧ- та КРС-активних 

фононів. Зміни величини структурного невпорядкування відображаються в 

зміні величини параметра Тауца та призводять до збільшення ширини 

локалізованих електронних станів. 

Практичне значення одержаних результатів визначається комплексним 

підходом до розуміння оптичних властивостей фазозмінних халькогенідних 

сполук і дифосфідів та виявленими можливостями змінювати їх властивості 

шляхом зміни структури та складу. 
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Результати, одержані методами оптичної спектроскопії, створюють 

наукове підґрунтя для створення електронної пам’яті на основі фазозмінних 

халькогенідних матеріалів, використовуючи контраст фізичних властивостей 

їх аморфного та кристалічного стану. Дослідження композиційних 

залежностей оптичних властивостей фазозмінних халькогенідних матеріалів 

в аморфному стані дає змогу передбачати оптичні властивості багатьох 

інших матеріалів цього класу, що, в свою чергу, надає можливість вибору 

оптимального матеріалу з властивостями, які задовольнятимуть вимогам 

щодо стабільності та величини контрасту властивостей з відповідним 

кристалічним станом. Результати щодо впливу невпорядкування на оптичні 

властивості кристалічного стану фазозмінних халькогенідних матеріалів 

дають можливість отримання наперед передбачуваних властивостей цих 

матеріалів. 

Таким чином, проведені дослідження дають змогу відібрати фазозмінні 

халькогенідні матеріали для застосування як активних елементів в приладах 

фотоніки та плазмоніки, а саме в фотонних чіпах, нанодисплеях нового 

покоління, «розумному» склі. 

Отримані результати щодо анізотропного впливу динамічного 

невпорядкування на оптичні властивості дифосфідів цинку та кадмію 

дозволяють розширити використання цих матеріалів у фотовольтаїці для 

створення тонкоплівкових сонячних елементів, різноманітних приладів 

сенсорики та оптоелектроніки. Виявлені закономірності у впливі статичного 

невпорядкування на оптичні властивості дифосфідів цинку та кадмію 

створюють наукове підґрунтя для розширення їх функціональності за 

рахунок введення домішок або вакансій. 

Особистий внесок здобувача. Спільно з науковим консультантом 

здобувачем здійснено вибір наукового напрямку досліджень, запропоновано 

мету та завдання роботи, вибрано об’єкт і предмет досліджень. 

Безпосередньо дисертантом одержано основні результати дисертаційної 

роботи, здійснено пошук, аналіз та систематизацію літературних даних щодо 

дослідження оптичних властивостей функціональних матеріалів. 

Роботи [1, 5, 9, 15] виконані автором особисто. У спільних роботах по 

матеріалах дисертації автору належить постановка і обґрунтування задачі, 

вибір методик дослідження, проведення низки вимірювань, аналіз 

експериментальних результатів, їхнє узагальнення, інтерпретація і 

формулювання висновків та підготовка текстів публікацій.  

Принципові положення, що виносяться на захист, висновки до роботи та 

тексти спільних публікацій підготовлені автором особисто. 
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Апробація результатів дисертації. Основні результати досліджень 

представлялися та обговорювалися на вітчизняних і міжнародних наукових 

конференціях, семінарах та школах, серед яких особисто здобувачем у формі 

усних та стендових доповідей: VIII International Conference on Molecular 

Spectroscopy (Lądek Zdrój, Poland: 13-18.09.2005), XXVIII European Congress 

on Molecular Spectroscopy (Istanbul, Turkey: 3-8.09.2006), International 

Conference “Actual problems of Solid State Physics”, (Minsk Belarus: 23-

26.10.2007), Spring Meeting of the German Physical Society (DPG) (Berlin, 

Germany: 25-29.02.2008), III International Summer School for young scientists 

“Nanotechnology: from fundamental research to innovations” (Yaremche-Lviv, 

Ukraine: 23-30.08.2014), Конференції молодих вчених з фізики 

напівпровідників «Лашкарьовські читання - 2015» (Київ, Україна: 1-

03.04.2015), XV International Conference on Physics and Technology of Thin 

Films and Nanosystems (Yaremche, Ukraine: 11-16.06.2015), Workshop 

Nanoelectronic days 2015 “GREEN-IT“, (Julich, Germany: 27-30.04.2015), 

International Conference “Nanotechnology and Nanomaterials – 2015” NANO-

2015 (Lviv, Ukraine: 26-29.08.2015), Конференції молодих вчених з фізики 

напівпровідників «Лашкарьовські читання - 2016» (Київ, Україна: 6-

8.04.2016), International Conference “Actual problems of Solid State Physics”, 

(Minsk Belarus, 22-25.11.2016), International Conference “Nanotechnology and 

Nanomaterials – 2016” NANO-2016 (Lviv, Ukraine: 26-29.09.2016), Сьомій 

всеукраїнській конференції з фізики напівпровідників (USCSP-7) (Дніпро, 

Україна: 26-30 вересня 2016), International Conference “Nanotechnology and 

Nanomaterials – 2017” NANO-2017 (Chernivzi, Ukraine: 23-26.08.2017), NATO 

International School of Atomic and Molecular Spectroscopy, Course “Quantum 

Nano-Photonics” (Erice, Sicily, Italy: 20.07-4.08.2017), Конференції молодих 

вчених з фізики напівпровідників «Лашкарьовські читання - 2017» (Київ, 

Україна: 5-7.04.2017), E-MRS 2017 Fall Meeting (Warsaw, Poland: 18-

21.09.2017), International Conference “Nanotechnology and Nanomaterials – 

2018” NANO-2018 (Kyiv, Ukraine: 27-30.08.2018), E-MRS 2018 Fall Meeting 

(Warsaw, Poland: 17-20.09.2018), Восьмій всеукраїнській конференції з фізики 

напівпровідників (USCSP-8) (Ужгород, Україна: 2-4 жовтня 2018), E-MRS 

2019 Fall Meeting (Warsaw, Poland: 16-19.09.2019). 

Публікації. Основні результати дисертації висвітлено в 46 наукових працях, 

серед яких 22 статті у наукових фахових виданнях України та інших держав, 

з них 4 статті одноосібні, 19 статей – в реферованих журналах, що входять до 

міжнародних наукометричних баз даних Web of Science та/або Scopus; 1 

розділ в закордонній монографії видавництва Springer (індексується 
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наукометричними базами); 23 публікації у матеріалах міжнародних і 

всеукраїнських наукових конференцій. 

Структура і обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, шести 

розділів, загальних висновків, списку використаної літератури із 242 

найменувань та додатків. Загальний обсяг дисертації становить 370 сторінок, 

із них 324 сторінки основного тексту, 168 рисунків та 34 таблиці, а також 

список літератури на 24 сторінках. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі сформульовано стан наукової проблеми, висвітлено ступінь її 

опрацьованості, обґрунтовано тему дисертації, сформульовано її мету та 

задачі, визначено об’єкт та предмет дослідження, наукову новизну і 

практичне значення одержаних результатів, відзначено особистий внесок 

здобувача, розкритий зв’язок з науковими програмами, наведено відомості 

про стан реалізації та апробації результатів досліджень, публікації автора, а 

також структуру та обсяг дисертації. 

Перший розділ дисертації присвячений аналізу використання оптичної 

спектроскопії для дослідження оптичних властивостей твердих тіл, яке 

проводиться шляхом аналізу дисперсії діелектричної проникності, отриманої 

з моделювання експериментальних даних відбивання, пропускання, 

порушеного повного внутрішнього відбивання, тощо. Показано, що аналіз 

дисперсії діелектричної проникності твердих тіл дає змогу отримати 

інформацію щодо явищ поглинання світла вільними носіями заряду, 

збуджень коливань ґратки, поляризації атомів шляхом зміщенням валентних 

електронів, міжзонних електронних переходів. 

Розглянуто причини, що викликають невпорядкування в твердих тілах. 

Наявність структурного невпорядкування в аморфних середовищах 

спричинена існуванням гомополярних зв'язків, а в кристалічних матеріалах 

воно виникає внаслідок локальних атомних зміщень. Статичне зміщення 

атома з його місця в періодичній структурі кристалічної ґратки описується 

амплітудою та напрямом. Таким же чином характеризуються динамічні 

(термічно індуковані) атомні зміщення. При теплових атомних зміщеннях 

відбувається збереження дальнього порядку. Водночас статичні атомні 

зміщення порушують дальній порядок. 

Проведено літературний огляд фізичних властивостей халькогенідних 

фазозмінних матеріалів (ФЗМ) та дифосфідів, які вважаються 

перспективними для створення новітніх запам’ятовуючих пристроїв та 

дисплеїв, а також для подальшого розвитку мікро- та наноелектроніки. 
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Відзначено, що питанням, яке викликає великий інтерес є пояснення 

причини контрасту оптичних властивостей між аморфним та кристалічним 

станами ФЗМ. Наявність структурного невпорядкування в кристалічній 

(метастабільній) фазі ФЗМ піднімає питання про його вплив на оптичні 

властивості цих матеріалів в широкому спектральному діапазоні: від 

фононних коливань до власного краю оптичного поглинання. Розв’язок 

такого завдання може бути корисний для оптимізації властивостей ФЗМ для 

практичних застосувань, адже він може відкрити шляхи модифікації 

оптичних властивостей метастабільної кубічної фази ФЗМ. 

Показано, що в структурі подвійних дифосфідів -ZnP2 та -CdP2 атоми 

фосфору утворюють зигзагоподібні ланцюги, які проходять через кристал у 

кристалографічних напрямках (010) та (100). Наявність фосфорних ланцюгів 

в ZnP2 та CdP2 піднімає питання можливої анізотропії впливу динамічного 

(термоіндукованого) невпорядкування на їх оптичні властивості. Зміна 

динамічного невпорядкування досягається зміною температуру зразка. 

Статичне невпорядкування може бути досягнуто шляхом введення домішок 

чи створення вакансій. Показано, що для повноти розуміння ролі ланцюгів 

атомів фосфору, необхідно провести дослідження потрійного дифосфіда 

ZnGeP2, бо в цій сполуці атоми фосфору не утворюють зигзагоподібних 

ланцюгів, як у CdP2 та ZnP2. 

Розв’язання цих завдань дозволить розширити застосування фазозмінних 

халькогенідних матеріалів та дифосфідів. Розглянуті аспекти практичного 

застосування ФЗМ та дифосфідів. Відмінність у оптичних та електричних 

властивостях між аморфним та кристалічним станом ФЗМ в поєднанні з 

надзвичайно високою швидкістю фазового переходу можуть бути 

використанні для запису інформації в двійковому коді. Цей принцип успішно 

використовується для запису даних у оптичних носіях інформації. Оглянуто 

перспективи розробки електронної пам’яті на основі фазозмінних 

халькогенідних сполук. Відмінність оптичних властивостей між 

кристалічним та аморфним станом ФЗМ в видимому та ближньому ІЧ 

діапазонах робить можливим застосування цих сполук в приладах фотоніки 

та плазмоніки, а саме в фотонних чіпах, нанодисплеях нового покоління, 

«розумному» склі, метаматеріалах. 

Показано, що CdP2 та ZnP2 перспективні для використання в 

фотовольтаїці для створення тонкоплівкових сонячних елементів. Створення 

елементів на основі дифосфідів не потребує розробки нових технологічних 

процесів, а їх характеристики виглядають привабливими в порівнянні з 

характеристиками елементів на основі традиційних матеріалів 

фотовольтаїки. Розглянуто перспективи використання дифосфідів цинку та 
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кадмію для створення приладів сенсорики та оптоелектроніки, таких як 

датчиків температури, датчиків Холла, датчиків рівня рідини, датчиків 

магнітного поля, фоторезисторів, стабілізаторів лазерного випромінювання, 

поляризаційних призм, дефлекторів лазерного випромінювання. 

У другому розділі обґрунтовано вибір основних експериментальних 

методів для комплексного та системного дослідження оптичних властивостей 

фазозмінних халькогенідних матеріалів та дифосфідів. Наведено методики 

підготовки зразків фазозмінних халькогенідних матеріалів у вигляді тонких 

плівок та зразків дифосфідів у формі монокристалів. Розглянуто методики 

Фур’є-спектроскопії ІЧ відбивання, порушеного повного внутрішнього 

відбивання, спектроскопії комбінаційного розсіяння світла, еліпсометрії. 

Продемонстровано схематичне зображення і відповідні установки, що дають 

змогу вимірювати спектри у широкому діапазоні температур. Проаналізовано 

методи аналізу та опрацювання спектрів і відповідне програмне 

забезпечення. 

Третій розділ дисертації представляє результати дослідження оптичних 

властивостей фазозмінних халькогенідів Ge-Sb-Te в аморфному стані. 

Показано, що коливальні властивості Ge-Sb-Te в аморфному стані 

демонструють композиційні залежності, які проявляються в залежності 

параметрів ІЧ- та КРС-активних фононів від композиції (GeTe)x(Sb2Te3)1-x 

(рис.1). Амплітуди смуг, що відносяться до коливань тетраедрів GeTe4−nGen (n 

= 1, 2), а також дефектних октаедрів на основі Ge збільшуються зі 

збільшенням вмісту GeTe в (GeTe)x(Sb2Te3)1-x. В той же час амплітуди смуг, 

що відповідають коливанням Sb2Te3, систематично зменшуються із 

зростанням індексу x. Отримані композиційні залежності дають змогу 

передбачити коливальні властивості інших сполук типу Ge-Sb-Te. 

Рис. 1. Моделювання спектру КРС 

аморфного Ge3Sb2Te6  набором 

гауссіанів: 1 - експериментальний 

спектр, 2 - розрахунковий спектр. 

Дослідження спектрів ІЧ 

відбивання та КРС в широкому 

діапазоні температур дозволили 

отримати залежності частоти 

фононів в сполуках типу Ge-Sb-

Te в аморфному стані від температури. Аналіз залежностей параметрів 

фононних коливань від температури показав еквівалентність впливу 
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динамічного невпорядкування на коливальні властивості досліджуваних 

сполук Ge-Sb-Te в аморфному стані. 

Рис. 2. Дисперсія дійсної та уявної частин 

діелектричної проникності аморфних 

зразків ФЗМ, відповідно: 1, 5 - Ge1Sb2Te4, 

2, 6 - Ge2Sb2Te5, 3, 7 - Ge3Sb2Te6, 4, 8 - 

GeTe. Високочастотні діелектричні сталі 

були визначені як значення 1 при 0,07 еВ 

(позначено - ). Вставка: значення 

високочастотної діелектричної 

проникності зразків (GeTe)x(Sb2Te3)1-x. 

Отримані результати показали, 

що в середньому ІЧ діапазоні 

оптичні властивості сполук типу (GeTe)x(Sb2Te3)1-x в аморфному стані 

демонструють композиційні залежності. Спостерігається зменшення 

високочастотної діелектричної сталої 𝜀∞ зі збільшенням частки GeTe в 

відповідному матеріалі (рис. 2). Одночасно з цим спостерігається інкремент 

оптичної ширини забороненої зони Eg. Із зростанням концентрації GeTe 

спостерігається систематичне збільшення ширини локалізованих станів у 

забороненій зоні (рис.3). Разом з тим систематичний декремент параметру 

Тауца B
1/2

 засвідчує зміни в ближньому порядку при збільшенні індексу х. 

Досліджено залежність високочастотної діелектричної проникності ∞ від 

температури. Було показано, що зростання високочастотної діелектричної 

проникності ∞ при підвищенні температури пояснюється залежністю атомної 

поляризованості від температури. Проведено дослідження температурної 

залежності дисперсії показника поглинання вище краю оптичного 

поглинання в аморфних (GeTe)x(Sb2Te3)1-x. 
Рис. 3. Дисперсія коефіцієнтів 

поглинання  в досліджуваних 

аморфних (GeTe)x(Sb2Te3)1-x зразках: 1 

- Ge1Sb2Te4, 2 - Ge2Sb2Te5, 3 - 

Ge3Sb2Te6, 4 - GeTe. Вставка: 

композиційна залежність енергії 

Урбаха в EU у досліджуваних 

аморфних (GeTe)x(Sb2Te3)1-x зразках. 

Було показано, що еволюція 

параметру Тауца B
1/2 

при зміні 

температури не демонструє композиційної залежності в матеріалах Ge-Sb-Te 

в аморфному стані. Таким чином, отримані результати продемонстрували 
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еквівалентність внеску термоіндукованого невпорядкування у еволюцію 

ближнього порядку в Ge-Sb-Te в аморфному стані. 
Рис. 4. Температурна залежність 

коефіцієнта поглинання в 

аморфному Ge1Sb2Te4 з лінійною 

апроксимацією: 1 - 400 К, 2 – 

350 К, 3 – 300 К, 4 – 250 К, 5 – 

200 К, 6 – 150 К, 7 – 100 К, 8 – 

50 К, 9 – 5 К. Горизонтальні 

пунктирні лінії визначають 

діапазон апроксимації. 

Вертикальні штрихові лінії 

вказують на положення краю 

оптичної забороненої зони Eg 

при крайніх температурах 

експерименту. Вставка: 

залежності енергії Урбаха EU(T) 

(1) та ширини оптичної забороненої зони Eg(T) (2) в аморфному Ge1Sb2Te4. 

Дослідження температурної залежності дисперсії показника поглинання 

нижче краю оптичного поглинання в аморфних (GeTe)x(Sb2Te3)1-x дозволило 

отримати температурні залежності Eg(T) та EU(T) (рис.4). Була 

продемонстрована кореляція між температурними залежностями Eg(T) та 

EU(T). Отримано лінійний зв'язок між Eg(T) та EU(T) для всіх досліджених 

сполук (GeTe)x(Sb2Te3)1-x. Аналіз параметрів, що описують залежності Eg(T) 

та EU(T) в аморфних (GeTe)x(Sb2Te3)1-x, демонструє зростання структурного 

невпорядкування з підвищенням концентрації GeTe в сполуках 

(GeTe)x(Sb2Te3)1-x, яке може бути пояснене на основі впливу процесу 

окислення на оптичні властивості досліджуваних сполук. 

Четвертий розділ дисертації присвячений розгляду причин, які 

зумовлюють відмінність у оптичних властивостях між аморфним та 

кристалічними станами 

фазозмінних халькогенідів 

та шляхів змін величини 

цих відмінностей.  
 

Рис. 5. Спектри ІЧ відбивання 

тонких плівок Ge2Sb2Te5 (900 нм) 

на відбиваючій підкладці в 

середньому ІЧ діапазоні. 

Аморфний стан: 1- експеримент, 2- 

розрахунок; кристалічний стан: 3- 

експеримент, 4- розрахунок. 

В ньому представлені 
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сполук (GeTe)x(Sb2Te3)1-x в кристалічному стані. На основі аналізу 

експериментальних спектрів ІЧ відбивання (рис. 5) було показано, що 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 зв’язків 

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

кристалічних сполуках, утворених елементами IV – VI груп. Яскраво 

виражена електронна делокалізація у випадку резонансного зв’язку породжує 

підвищену електронну поляризованість, що проявляється у великих 

значеннях високочастотної діелектричної проникності у фазозмінних 

халькогенідних сполуках в кристалічному стані (таблиця 1). 

 

Таблиця 1. Високочастотна діелектрична проникність в досліджуваних ФЗМ в аморфному та 

кристалічному станах. 

 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 

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. 

Було зазначено, що 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. 

Водночас, різниця в пікових значеннях 2 між аморфним та кристалічним 

станами в області фононного поглинання є свідченням вищих значень 

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

пояснює ці результати. 

Рис. 6. Вибрані приклади температурних 

залежностей нормалізованих частот фононів 

в Ge-Sb-Te.  І. 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 ґратки. ІІ. 

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. ІІІ. 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. 

Фазозмінні халькогенідні сполуки Ge-Sb-Te 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. 

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 (рис. 6). 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 як від концентрації 

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

резонансний зв’язок, подібні ефекти не спостерігаються. 
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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. Отримані дані щодо Ge1Sb2Te4 підтверджують, 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 (рис. 7). 
Рис. 7. Дисперсія уявної частини 

діелектричної проникності 

фазозмінних халькогенідів змінної 

фази, що демонструє вплив 

температури відпалу на температурну 

залежність внеску вільних носіїв 

заряду в Ge1Sb2Te4: 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. 

Було 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. Значення параметру Тауца залежать 

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. Результати показали, що 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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У п’ятому розділі представлено результати досліджень впливу 

термоіндукованого невпорядкування на коливальні властивості подвійних 

дифосфідів кадмію та цинку, а також потрійного дифосфіду цинк-германію 

проведено шляхом аналізу спектрів КРС (рис. 8) та ІЧ відбивання (рис. 9) в 

діапазоні температур 5-300 К. 

Рис. 8. Спектри КРС тетрагонального 

CdP2 при різних температурах, y(xx)y. 

Вставка: температурна залежність 

низькочастотних ліній в спектрі (230-350 

см
-1

). 

Аналіз спектрів КРС дифосфідів 

CdP2 і ZnP2 показав, що 

положення та напівширини 

ліній, що характеризують, 

відповідно, частоти та час життя 

фононних коливань, залежать від 

температури. При низьких температурах спектральні лінії зміщуються в 

область високих частот внаслідок ангармонізму, при цьому їх напівширина 

зменшується. Високочастотні спектральні лінії, які відповідають коливанням 

аніонної підґратки, демонструють більш виражену температурну залежність 

в порівнянні з 

низькочастотними лініями, що 

відповідають коливанням 

катіонів. 

Рис. 9. Спектри відбивання 

монокристалів CdP2 при різних 

температурах. E||c: 1- 300K, 2 -4K; Ec: 

3- 300K, 4 -4K. 

Важливим є те, що 

характеристики (частота та 

напівширина) високочастотних 

ліній зазнають більш інтенсивних змін в спектрах, виміряних для орієнтацій 

зразка y(xx)y, при якій площина поляризації лазерного променю паралельна 

напрямку ланцюгів, утворених атомами фосфору (рис.10). 

Дослідження спектрів ІЧ відбивання дифосфідів CdP2, ZnP2 та ZnGeP2 в 

діапазоні температур 5-300К вказує на температурні залежності частоти та 

затухання ІЧ активних фононів. Було показано, що частоти ІЧ активних 

фононів зростають, а їх затухання зменшується при зменшенні температури. 
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Також, як і у випадку даних КРС спектроскопії, спостерігаються більш 

інтенсивні залежності частоти 

та затухання у 

високочастотних фононів. 

Рис. 10. Частотний розподіл приведеної 

до температури величини зміни частоти 

КРС-активних фононів в дифосфідах: 

Dn/DT. CdP2:1 - y(xx)y, 2 - y(zz)y; ZnP2: 3 

- y(zz)y. 

Аналіз експериментальних 

даних ІЧ відбивання також 

показав, що вплив термоіндукованого невпорядкування на коливальні 

властивості CdP2 і ZnP2 носить анізотропний характер. Це проявляється в 

тому, що частоти та коефіцієнти затухання високочастотних фононів в 

конфігурації Ec демонструють більш інтенсивні залежності в порівнянні з 

високочастотними фононами в конфігурації E||c. Аналіз даних ІЧ відбивання 

ZnGeP2 не виявив такої закономірності. 

В CdP2 і ZnP2 ланцюги, утворені атомами фосфору, орієнтовані 

паралельно до кристалографічних напрямків (010) або (100), тобто лежать в 

площині, перпендикулярній оптичній осі с. Отримані результати щодо 

додаткових ступенів ангармонізму та внеску затухання відповідних ІЧ та 

КРС-активних фононів в CdP2 і ZnP2 вказують на анізотропний вплив 

термоіндукованого невпорядкування, що проявляється шляхом деформації 

фосфорних ланцюгів шляхом зміни довжин і кутів зв’язків між атомами 

фосфору при зміні температури. 

На відміну від подвійних дифосфідів цинку та кадмію у ZnGeP2 

високочастотні моди, поляризовані перпендикулярно до оптичної осі 

монокристалу, не демонструють додаткового ступеню ангармонізму.  

Рис. 11. Спектри ППВВ Zn3P2. 

1 – експериментальний ( = 44
o
),  

2 – експериментальний ( = 57
o
), 

3 – розрахунковий ( = 44
o
, 300 

К),  

4 – розрахунковий ( = 57
o
, 300 

К),  

5 – розрахунковий ( = 44
o
, 5 К),  

6 – розрахунковий ( = 57
o
, 5 К). 
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так званих ланцюгів, які утворені атомами фосфора. Досліджено вплив 

термоіндукованого невпорядкування на дисперсію поверхневих поляритонів 

ns(k) в Zn3P2 методом ППВВ (рис. 11). Одержано експериментальні і 

теоретичні дисперсійні залежності поверхневих поляритонів. Було показано, 

що ангармонічний зсув частоти фононів, а також зменшення їх затухання при 

низьких температурах впливають на дисперсійну залежність поверхневих 

поляритонів в Zn3P2. При низьких температурах спостерігається зміна 

ширини областей залишкових променів, зсув гілок дисперсійної залежності, а 

також прояв нових гілок, які не проявлялись при 300 К внаслідок затухання 

фононів.  

Досліджено вплив анізотропії 

та динамічного невпорядкування 

на  дисперсію поверхневих 

поляритонів в ZnGeP2. 

Рис. 12. Дисперсійні залежності 

поверхневих поляритонів у ZnGeP2, с||y. 

ПП-1: 1- 300K, 2 - 4K; 3 – 

експериментальні точки дисперсійної 

залежності ПП, 300K, 4 - “світлова лінія”. 

Анізотропія фононної 

підсистеми ZnGeP2 призводить 

до прояву різної кількості 

дисперсійних гілок ПП-1 та ПП-2 

в залежності від орієнтації 

зразка. Розрахункові дані щодо дисперсійних залежностей достатньо добре 

узгоджуються з експериментальними даними, отриманими з аналізу спектрів 

ППВВ. Показано, що температурно-залежний внесок фононів в діелектричну 

проникності призводить до зміщення гілок дисперсії поверхневих 

поляритонів в ZnGeP2 до вищих частот при 4K (рис.12). 

Шостий розділ дисертації присвячений дослідженню впливу 

структурного невпорядкування на оптичні властивості дифосфіду кадмію. 

Було продемонстровано один із способів модифікації коливальних 

властивостей дифосфіду кадмію, який полягає у введенні домішки цинку. 

Досліджено вплив легування на коливальні властивості CdXZn(1-X)P2. Було 

вперше показано, що введення домішки цинку в дифосфід кадмію 

призводить до зміщення положення ліній у спектрах ІЧ відбивання (рис. 13) 

та КРС (рис. 14), які відповідають коливанням катіонної підґратки. 
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Рис. 13. Відносний зсув 

спектральних ліній в спектрах 

ІЧ відбивання як функція 

відповідної частоти фононів в 

CdP2: 1 – x=0,9997, 2 – 

x=0,9991, 3 – x=0. 

Аналіз спектрів ІЧ 

відбивання та КРС 

CdXZn(1-X)P2 показав, що 

введення домішки 

впливає на частоти 

оптичних фононів, які відповідають коливанням катіонної підґратки, а також 

статичну та високочастотну діелектричні проникності CdXZn(1-X)P2. 

Залежності двох останніх параметрів від концентрації домішки можуть бути 

використані в якості неруйнівного методу оцінки концентрації цинку в 

CdXZn(1-X)P2. 

Посилення структурного невпорядкування шляхом введення домішки в 

катіонну підґратку дифосфіду кадмію призводить до зменшення часу життя 

фононних коливань в CdXZn(1-X)P2, що виражається в уширенні ліній в 

спектрах КРС (рис. 14). Зміна напівширини ліній залежить від концентрації 

домішок в CdXZn(1-X)P2. Цей ефект особливо сильно проявляється у 

низькочастотних фононів, які відповідають коливанням катіонної підґратки. 

Було виявлено вплив введення домішки на час життя фононів в CdXZn(1-X)P2. 

 

Рис. 14. Відносний зсув положення (І) та відносна зміна напівширини (ІІ) спектральних ліній в 

спектрах КРС CdXZn(1-X)P2 як функція відповідної частоти фононів в CdP2: 1 – x=0,9997, 2 – 

x=0,9991, 3 – x=0. 

Модифікування катіонної підґратки дифосфіду кадмію призводить до 

змін в дисперсійних залежностях ПП в CdXZn(1-X)P2. Наявність домішки 

призводить до зміщення низькочастотних гілок, які відповідають фононним 
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коливанням катіонної підґратки в області більш високих частот. В той же час 

високочастотні гілки дисперсійної залежності ПП, які відповідають 

коливанням аніонної підґратки, залишаються незмінними в порівнянні з 

відповідними дисперсійними залежностями ПП в нелегованому CdP2. 

Рис. 15. Залежність (E)
2
 

від енергії в CdXZn(1-X)P2: 

1- x=1(CdP2), 2- x=0.9991, 

3- x=0 (ZnP2). 

Проаналізовано 

вплив домішки на 

оптичні властивості 

CdXZn(1-X)P2 в околі 

краю оптичного 

поглинання (рис. 

15). Аналіз 

отриманих даних 

показав, що введення домішки призводить до зростання оптичної ширини 

забороненої зони в CdXZn(1-X)P2. Разом з тим спостерігається збільшення 

ширини смуги локалізованих електронних станів EU, а також зменшення 

параметра Тауца, що засвідчує зростання структурного невпорядкування в 

CdXZn(1-X)P2 (таблиця 2). 

 

Таблиця 2. Параметри, що описують оптичні властивості CdXZn(1-X)P2 в околі краю оптичного 

поглинання. 

x, (CdXZn(1-X)P2) Eg, еВ EU, меВ B
1/2

см
-1
еВ 

1 2,00 26 590 

0,9991 2,01 29 563 

0 2,11 34 541 

Аналіз впливу катіонних та аніонних вакансій на коливальні властивості 

CdP2 проведено шляхом дослідження спектрів ІЧ відбивання та КРС зразків 

дифосфіду кадмію з стехіометричними відхиленнями. Результати вказують 

на залежності параметрів, що описують фонони, від наявності вакансій. Було 

показано, що вакансії кадмію та фосфору впливають на інтенсивність та 

напівширину низькочастотних та високочастотних ліній у спектрах КРС, 

відповідно. 

Зміни напівширин ліній вказують на додатковий компонент розсіювання 

фононів, спричинений структурним невпорядкуванням. Цей висновок 

підтримується також аналогічними змінами коефіцієнта затухання, 
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використаним для опису фононного внеску в спектри ІЧ відбивання зразків 

CdP2. 

Таблиця 3. Параметри, що описують оптичні властивості монокристалів дифосфіду кадмію в околі 

краю оптичного поглинання. 

 Eg, еВ EU, меВ B
1/2,см

-1
еВ 

CdP2 2,000 26 590 

Cd0,995P2 2,005 29 569 

CdP1,918 2,008 30 561 

Досліджено вплив катіонних та аніонних вакансій на оптичні властивості 

дифосфіду кадмію в околі краю оптичного поглинання (таблиця 3). Показано, 

що введення вакансій порушує ближній порядок в монокристалі та 

призводить до розширення «хвостів» локалізованих електронних станів, а 

також дозволяє варіювати положення краю оптичного поглинання без зміни 

хімічного складу матеріалу. 

 

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ТА ВИСНОВКИ 

Сукупність одержаних результатів розв’язує важливу науково-прикладну 

проблему, а саме: встановлення закономірностей еволюції оптичних 

властивостей фазозмінних халькогенідних матеріалів та дифосфідів зі зміною 

їх структури та складу. В роботі проведено комплексне, систематичне та 

послідовне дослідження фізичних закономірностей та механізмів впливу 

статичного та динамічного невпорядкування на властивості фазозмінних 

халькогенідних матеріалів та дифосфідів цинку та кадмію в інфрачервоному 

спектральному діапазоні. 

Найважливіші наукові результати роботи. 

1. Вперше було показано, що коливальні властивості фазозмінних 

халькогенідних матеріалів Ge-Sb-Te в аморфному стані демонструють 

композиційні залежності, які проявляються в залежності параметрів ІЧ- та 

КРС-активних фононів від композиції (GeTe)x(Sb2Te3)1-x. Важливим 

результатом є те, що отримані композиційні залежності дають змогу 

передбачити коливальні властивості інших сполук псевдо-бінарного ряду 

GeTe-Sb2Te3. Аналіз температурних залежностей частот фононів в 

досліджених сполуках Ge-Sb-Te в аморфному стані показав еквівалентність 

впливу термоіндукованого невпорядкування на коливальні властивості цих 

сполук в аморфному стані. 

2. Методами спектроскопії ІЧ відбивання в широкому діапазоні температур 

визначено композиційний декремент високочастотної діелектричної 

проникності 𝜀∞, який супроводжується інкрементом оптичної ширини 
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забороненої зони Eg в фазозмінних халькогенідних матеріалах Ge-Sb-Te в 

аморфному стані. Отримано висновок щодо еволюції ближнього порядку в 

ФЗМ в аморфному стані з систематичного збільшення ширини локалізованих 

електронних станів у забороненій зоні, який супроводжується систематичним 

декрементом параметру Тауца B
1/2

. 

3. З аналізу температурних залежностей частот ІЧ- та КРС-активних 

фононів, параметру Тауца B
1/2

, оптичної ширини забороненої зони Eg(T) та 

ширини локалізованих станів електронів EU(T) зроблено висновки про 

еквівалентність внеску термоіндукованого невпорядкування у еволюцію 

ближнього порядку в Ge-Sb-Te в аморфному стані. Водночас ці залежності в 

сукупності з композиційними залежностями цих параметрів при 300 К 

вказують на зростання структурного невпорядкування, яке пояснюється 

вбудовуванням атомів кисню в матеріал під час його окислення з 

підвищенням концентрації GeTe в сполуках (GeTe)x(Sb2Te3)1-x. 

4. Використовуючи результати, отримані методом спектрокопії ІЧ 

відбивання, встановлено, що кристалізація халькогенідних матеріалів Ge-Sb-

Te супроводжується зміною хімічного зв’язку з ковалентного на резонансний 

зв’язок, який є окремим випадком ковалентного зв’язку, при утворенні якого 

відбувається делокалізація електронів для утворення зв’язків по напрямках x, 

y і z. Було визначено вплив цього типу хімічного зв’язку на оптичні 

властивості фазозмінних халькогенідних матеріалів Ge-Sb-Te в 

кристалічному стані, який проявляється у великих значеннях 

високочастотної діелектричної проникності 𝜀∞, зростанні пікового значення 

уявної частини діелектричної проникності в діапазоні міжзонних переходів 

електронів, а також у змінах коливальних властивостей. 

5. Структурне невпорядкування, спричинене наявністю вакансій, 

спричиняє додатковий ангармонізм фононних коливань в кристалічному 

стані фазозмінних халькогенідних матеріалів в порівнянні з їх аморфним 

станом. Цей висновок було отримано шляхом аналізу температурних 

залежностей ІЧ- та КРС-активних фононів в кристалічних зразках 

фазозмінних халькогенідних сполук. Величина зміни частоти з температурою 

залежить від стехіометрії та температури термічного відпалу. Таким чином, 

було показано, що ступінь ангармонізму коливань ґратки в кристалічних 

зразках фазозмінних сполук залежить від концентрації вакансій та їх 

впорядкування. 

6. Було показано, що зміна структурного невпорядкування шляхом зміни 

концентрації вакансій та їх впорядкування також впливає на високочастотну 

діелектричну проникність 𝜀∞ та на внесок плазмонів в діелектричну 

проникність фазозмінних халькогенідних матеріалів Ge-Sb-Te в 
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кристалічному стані. Вплив концентрації вакансій та ступеня їх 

впорядкування на значення високочастотної діелектричної проникності 

ілюструє взаємодію резонансного зв’язку та структурного невпорядкування, 

а саме: більша ступінь невпорядкування зменшує ефекти резонансного 

зв’язку внаслідок погіршення дальнього порядку. Зміна внеску плазмонів в 

діелектричну проникність виражається зміною їх частоти і затухання в 

кристалічних зразках при різних температурах. На прикладі Ge1Sb2Te4 було 

підтверджено, що температурно-залежна дисперсія діелектричної 

проникності зразків Ge1Sb2Te4, відпалених при різних температурах, 

демонструє зміну знаку 𝑑𝜌 𝑑𝑇⁄ , що означає зміну типу провідності при 

впорядкуванні матеріалу. 

7. Результати, отримані методом спектроскопії ІЧ відбивання, показали, 

що варіювання структурного невпорядкування впливає на значення ширини 

локалізованих електронних станів та параметра Тауца в фазозмінних 

халькогенідних матеріалах Ge-Sb-Te в кристалічному стані. Показано, що 

параметр Тауца приймає вищі значення в сполуках з нижчою концентрацією 

вакансій, а також в зразках з релаксованою кристалічною структурою, 

відпалених при вищих температурах. Водночас покращення дальнього 

порядку в фазозмінних халькогенідних матеріалах Ge-Sb-Te в кристалічному 

стані шляхом зменшення концентрації вакансій або їх впорядкування 

призводить до зменшення ширини локалізованих електронних станів. 

8. Досліджено вплив термоіндукованого невпорядкування на ІЧ- та КРС-

активні фонони в дифосфідах цинку та кадмію. Аналіз спектрів КРС та ІЧ 

відбивання при температурах 5-300К дозволив визначити температурні 

залежності частот та оцінити залежності часу релаксації фононних коливань 

від температури. Отримані результати продемонстрували анізотропію впливу 

термоіндукованого невпорядкування на коливальні властивості дифосфідів 

цинку та кадмію. Було показано, що частота та напівширина 

високочастотних ліній у спектрах КРС зазнають більш інтенсивних змін в 

спектрах, виміряних для орієнтації зразка y(xx)y, при якій площина 

поляризації лазерного променю паралельна напрямку ланцюгів, утворених 

атомами фосфору. Водночас частоти та коефіцієнти затухання 

високочастотних фононів в конфігурації E⊥c демонструють більш інтенсивні 

залежності в порівнянні з високочастотними фононами в конфігурації E||c. 

Отримані результати щодо анізотропного впливу термоіндукованого 

невпорядкування виражаються в додатковому ступені ангармонізму та 

додатковому внеску затухання відповідних ІЧ та КРС-активних фононів в 

CdP2 і ZnP2. Ці дані пояснюються деформацією фосфорних ланцюгів при 
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зміні температури шляхом зміни довжин і кутів зв’язків між атомами 

фосфору. 

9. Методом спектроскопії ППВВ вивчено вплив термоіндукованого 

невпорядкування на дисперсію поверхневих поляритонів ns(k) в дифосфіді 

цинку та цинк-германію. Одержано експериментальні і теоретичні 

дисперсійні залежності поверхневих поляритонів. Було показано, що 

ангармонічний зсув частоти фононів, а також зменшення їх затухання при 

низьких температурах впливають на дисперсійну залежність поверхневих 

поляритонів в дифосфіді цинку наступним чином: при низьких температурах 

спостерігається зміна ширини областей залишкових променів, зсув гілок 

дисперсійної залежності, а також прояв нових гілок, які не проявлялись при 

300 К. 

10. Встановлено вплив структурного невпорядкування на коливальні 

властивості дифосфіду кадмію. Структурне невпорядкування було 

спричинене введенням домішки в катіонну підґратку CdXZn(1-X)P2 та 

наявністю вакансій в катіонній та аніонній підґратках. Наявність домішки 

спричинює частотний зсув фононних ліній в спектрах КРС та ІЧ-відбивання, 

які відповідають коливанням катіонної підґратки. Посилення структурного 

невпорядкування шляхом введення легуючої домішки в катіонну підґратку 

дифосфіду кадмію призводить до зменшення часу життя фононних коливань 

в CdXZn(1-X)P2, що проявляється в уширенні ліній в спектрах КРС. Крім того, 

було показано, що наявність вакансій також впливає на інтенсивність та час 

енергетичної релаксації ІЧ- та КРС-активних фононних коливань в 

монокристалах дифосфіду кадмію. Модифікування катіонної підґратки 

дифосфіду кадмію призводить до змін в дисперсійних залежностях 

поверхневих поляритонів в CdXZn(1-X)P2. Наявність домішки призводить до 

зміщення низькочастотних гілок, які відповідають фононним коливанням 

катіонної підґратки, в область більш високих частот. 

11. Проаналізовано вплив структурного невпорядкування на оптичні 

властивості CdP2 в околі краю оптичного поглинання. Показано, що введення 

домішки призводить до зростання оптичної ширини забороненої зони в 

CdXZn(1-X)P2. Разом із тим, отримані результати засвідчують, що збільшення 

невпорядкованості в катіонній та аніонній підґратках дифосфіду кадмію 

призводить до збільшення ширини смуги локалізованих електронних станів 

EU, а також зменшення параметра Тауца. 
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АНОТАЦІЯ 

Шпортько К.В. Фазозмінні халькогенідні сполуки та дифосфіди: вплив 

структури та складу на оптичні властивості в ІЧ діапазоні . – На правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних 

наук за спеціальністю 01.04.07 – фізика твердого тіла. – Інститут фізики 

напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, Міністерство освіти і 

науки України, Київ, 2020. 

У роботі досліджується актуальна проблема сучасної фізики твердого 

тіла, яка пов’язана із дослідженням оптичних властивостей перспективних 
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функціональних матеріалів – фазозмінних халькогенідних сполук та 

дифосфідів. В роботі проведено комплексне, систематичне та послідовне 

дослідження фізичних закономірностей та механізмів впливу 

невпорядкування на оптичні властивості фазозмінних халькогенідних 

матеріалів та дифосфідів цинку та кадмію. 

Встановлено, що фазозмінні халькогенідні матеріали Ge-Sb-Te в 

аморфному стані демонструють композиційні залежності коливальних 

властивостей. Методами спектроскопії ІЧ відбивання в широкому діапазоні 

температур визначено композиційно-залежний вплив структруного 

невпорядкування на оптичні властивості фазозмінних халькогенідних 

матеріалів (GeTe)x(Sb2Te3)1-x в аморфному стані. Важливим результатом є те, 

що отримані композиційні залежності дають змогу передбачити коливальні 

властивості інших сполук ряду GeTe-Sb2Te3. 

Показано, що кристалізація халькогенідних матеріалів Ge-Sb-Te 

супроводжується зміною хімічного зв’язку з ковалентного на резонансний 

зв’язок, який є окремим випадком ковалентного зв’язку. Цей тип зв’язку 

проявляється у великих значеннях високочастотної діелектричної 

проникності 𝜀∞, зростанні пікового значення уявної частини діелектричної 

проникності в діапазоні міжзонних переходів електронів, а також у змінах 

коливальних властивостей. Проаналізовано вплив структурного 

невпорядкування на оптичні властивості фазозмінних халькогенідів в 

кристалічному стані. Показано, що зміною міри структурного 

невпорядкування можна отримувати наперед передбачувані оптичні 

властивості цих сполук в широкому спектральному діапазоні. 

Досліджено вплив термоіндукованого невпорядкування на ІЧ- та КРС-

активні фонони в дифосфідах цинку та кадмію. Отримані результати 

продемонстрували анізотропію впливу термоіндукованого невпорядкування 

на коливальні властивості дифосфідів цинку та кадмію. Цей ефект 

пояснюються деформацією фосфорних ланцюгів при зміні температури 

шляхом зміни довжин і кутів зв’язків між атомами фосфору. 

Досліджено вплив структурного невпорядкування на оптичні властивості 

дифосфіду кадмію. Структурне невпорядкування в досліджених зразках було 

спричинене введенням домішки в катіонну підґратку та наявністю вакансій в 

катіонній та аніонній підґратках. 

Ключові слова: фазозмінні матеріали, дифосфіди, тонкі плівки, 

монокристали, невпорядкування, резонансний зв’язок, анізотропія, оптична 

спектроскопія, спектроскопія КРС. 
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АННОТАЦИЯ 

Шпортько К.В. Фазоизменяющиеся халькогенидные соединения и 

дифосфиды: влияние структуры и состава на оптические свойства в ИК 

диапазоне. - На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора физико-

математических наук по специальности 01.04.07 - физика твердого тела. - 

Институт физики полупроводников им. В.Е. Лашкарёва НАН Украины, 

Министерство образования и науки Украины, Киев, 2020. 

В работе исследуется актуальная проблема современной физики твердого 

тела, связанная с исследованием оптических свойств перспективных 

функциональных материалов - фазоизменяющихся халькогенидных 

соединений и дифосфидов. В работе проведено комплексное, 

систематическое и последовательное исследование физических 

закономерностей и механизмов влияния беспорядка на оптические свойства 

фазоизменяющихся халькогенидных материалов и дифосфидов цинка и 

кадмия. 

Установлено, что фазоизменяющиеся халькогенидные материалы Ge-Sb-

Te в аморфном состоянии демонстрируют композиционные зависимости 

колебательных свойств. Методами спектроскопии ИК отражения в широком 

диапазоне температур определено композиционно-зависимое влияние 

структурного беспорядка на оптические свойства фазоизменяющихся 

халькогенидных материалов (GeTe)x(Sb2Te3)1-x в аморфном состоянии. 

Важным результатом является то, что полученные композиционные 

зависимости позволяют предсказать колебательные свойства других 

соединений ряда GeTe-Sb2Te3. 

Показано, что кристаллизация халькогенидных материалов Ge-Sb-Te 

сопровождается изменением химической связи с ковалентной на 

резонансную связь, которая является частным случаем ковалентной связи. 

Этот тип связи проявляется в больших значениях высокочастотной 

диэлектрической проницаемости ε∞, росте пикового значения мнимой части 

диэлектрической проницаемости в диапазоне межзонных переходов 

электронов, а также в изменениях колебательных свойств. Проанализировано 

влияние структурного беспорядка на оптические свойства 

фазоизменяющихся халькогенидов в кристаллическом состоянии. Показано, 

что изменением меры структурного беспорядка можно получать заранее 

предсказуемые оптические свойства этих соединений в широком 

спектральном диапазоне. 
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Исследовано влияние термоиндуцированного беспорядка на ИК и КРС-

активные фононы в дифосфидах цинка и кадмия. Полученные результаты 

продемонстрировали анизотропию влияния термоиндуцированного 

беспорядка на колебательные свойства дифосфидов цинка и кадмия. Этот 

эффект объясняется деформацией фосфорных цепей при изменении 

температуры путем изменения длин и углов связей между атомами фосфора. 

Исследовано влияние структурного беспорядка на оптические свойства 

дифосфида кадмия. Структурный беспорядок в исследованных образцах был 

вызван введением примеси в катионную подрешетку и наличием вакансий в 

катионной и анионной подрешетках. 

Ключевые слова: фазоизменяющиеся материалы, дифосфиды, тонкие 

пленки, монокристаллы, беспорядок, резонансная связь, анизотропия, 

оптическая спектроскопия, спектроскопия КРС. 
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The dissertation deals with an important problem of modern solid state physics, 

such as a study of the optical properties of promising functional materials — 

phase-change chalcogenide compounds and diphosphides. A comprehensive, 

systematic and consistent study of the physical regularities and mechanisms of the 

influence of disorder on the optical properties of phase-change chalcogenide 

materials and zinc and cadmium diphosphides was carried out. 

It was found that phase-change chalcogenide materials Ge-Sb-Te in the 

amorphous state demonstrate compositional dependences of vibrational properties. 

Composition-dependent influence of structural disorder on the optical properties of 

phase-change chalcogenide materials (GeTe)x(Sb2Te3)1-x in the amorphous state 

was determined by IR reflectance spectroscopy in a wide temperature range. An 

important result is that the obtained compositional dependences make it possible to 

predict the vibrational properties of other compounds of the GeTe-Sb2Te3 line. 



33 

It was shown that the crystallization of chalcogenide materials Ge-Sb-Te is 

accompanied by a change in the chemical bonding from covalent to resonant 

bonding, which is a special case of covalent bonding. This type of coupling is 

manifested in large values of the high-frequency permittivity ε∞, an increase in the 

peak value of the imaginary part of the permittivity in the range of electron 

interband transitions, and also in changes in vibrational properties. The influence 

of structural disorder on the optical properties of phase-change chalcogenides in 

the crystalline state has been analyzed. It has been shown that by changing the 

measure of structural disorder, it is possible to obtain tailored optical properties of 

these compounds in a wide spectral range. 

The effect of thermally induced disorder on IR and Raman-active phonons in 

zinc and cadmium diphosphides has been studied. The results have demonstrated 

the anisotropy of the effect of thermally induced disorder on the vibrational 

properties of zinc and cadmium diphosphides. This effect is explained by the 

deformation of phosphorus chains when the temperature changes by changing the 

lengths and angles of bonds between phosphorus atoms. 

The effect of structural disorder on the optical properties of cadmium 

diphosphide has been studied. The structural disorder in the studied samples was 

caused by the introduction of an impurity into the cationic sublattice and the 

presence of vacancies in the cationic and anionic sublattices. 

Key words: phase-change materials, diphosphides, thin films, single crystals, 

disorder, resonant bonding, anisotropy, optical spectroscopy, Raman spectroscopy. 


