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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. В останні двадцять років досить інтенсивно 

розвиваються технології формування наноструктур та методи їх дослідження. 

Це дозволило отримати різні типи напівпровідникових надграток, квантових 

ям, нанодротів і квантових точок та накопичити суттєвий експериментальний 

матеріал про такі об’єкти. При зменшенні лінійних розмірів напівпровідників 

до декількох нанометрів в одному із вимірів в експериментах проявляються вже 

суттєво інші характеристики в порівнянні з об’ємними матеріалами, що 

зумовлено розмірними ефектами. Для нанокластерів координаційне число і 

силове поле поверхневих атомів відрізняються від аналогічних параметрів 

об’ємних кристалів. Останнє зумовлює перебудову структури приповерхневого 

шару. Іншою важливою відмінністю наноструктур від об’ємних матеріалів є 

перебудова електронного спектру, яка обумовлена квантоворозмірним 

обмеженням хвильових функцій електронів. Необхідно зазначити, що розмірні 

обмеження впливають також на властивості інших елементарних збуджень: 

фононів, поляритонів, плазмонів тощо. 

Процеси взаємодії електромагнітного (Е-М) випромінювання з 

напівпровідниковими нанокристалами являють суттєвий інтерес як з 

фундаментальної точки зору, так і практичного використання останніх. 

Зокрема, оптична діагностика напівпровідникових структур за допомогою 

комбінаційного розсіювання світла (КРС) дозволяє отримати фундаментальні 

результати про їхні властивості, водночас вона є досить інформативним, 

експресним та неруйнуючим методом дослідження. На сьогодні механізми 

взаємодії Е-М випромінювання з нанокристалами потребують ґрунтовного 

теоретичного вивчення, оскільки для пояснення експериментальних 

результатів, отриманих при дослідженні наноструктур, класичні теоретичні 

моделі, розроблені для об’ємних кристалів дають суттєві похибки, а в деяких 

випадках взагалі не мають фізичного сенсу.  

Розвиток методів спектроскопії коливних станів для вивчення фононного 

і електронного спектрів низькорозмірних напівпровідникових систем та 

отримання на їхній основі найбільш точних даних про кристалічну структуру, 

характер хімічних зв'язків на границі розділу шарів, оптичні, коливні і 

електронні властивості є необхідною частиною досліджень по створенню та 

вивченню нових матеріалів і структур.  

Відомо, що процес КРС містить в собі важливу інформацію про 

структуру кристалу, його фононний спектр, механізми електрон-фононної і 

фонон-фононної взаємодії. Водночас, важливо не тільки експериментально 

зареєструвати спектри, але і правильно їх інтерпретувати та отримати з них 

інформацію про параметри структури, зокрема оцінити розміри нанокристалів, 

визначити величини електрон-фононної та фонон-фононної взаємодій, 

ангармонізму тощо. Отримання таких даних відноситься до числа 

найважливіших завдань фізики твердого тіла і проведення подібних досліджень 

на сьогодні стало фактично обов'язковим при вивченні нових 

напівпровідникових матеріалів і структур.  
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Теоретичні дослідження показали, що просторове обмеження руху носіїв 

заряду в кристалічній решітці кардинально змінює їхні електронний та 

фононний спектри. Виникає цілий ряд нових квантових ефектів, включаючи 

квантування електронного спектру, локалізацію оптичних і акустичних 

фононів, згортку дисперсійних гілок акустичних та оптичних фононів.  

Отримання інформації про фононні спектри є важливим і актуальним 

завданням з точки зору практичних застосувань низькорозмірних структур в 

нано- і оптоелектронних пристроях, оскільки фонони впливають на швидкість 

релаксації збуджених електронів та на їх рухливість. 

Усе вищесказане окреслює актуальність задачі, яка вирішувалася у 

даній дисертаційній роботі, а саме визначення впливу фонон-фононної 

взаємодії та резонансу Фермі на спектри КРС напівпровідникових кристалів та 

наноструктур.  

 Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота 

відповідає основним науковим напрямкам діяльності Інституту фізики 

напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України і виконувалась у 

відповідності до тем: 

«Оптичні та радіоспектроскопічні дослідження електронних, фононних, 

спінових і плазмонних збуджень у неорганічних та органічних матеріалах 

різної розмірності» (№ державної реєстрації 0111U003242); 

«Дослідження наноструктур на основі багатокомпонентних 

напівпровідникових халькогенідів металів як матеріалів нового покоління 

фотовольтаїки та люмінесцентних біоміток» (№ державної реєстрації 

0115U005037); 

«Закономірності формування фононного спектру напівпровідникових 

нанокристалів зі структурою ядро-оболонка в умовах сильного просторового 

обмеження» (№ державної реєстрації 0114U004332). 

 Мета та задачі дослідження. Метою роботи є з’ясування впливу фонон-

фононної взаємодії та резонансу Фермі на оптичні властивості 

напівпровідникових кристалів та наноструктур. 

Для досягнення поставленої мети вирішувалися наступні наукові задачі: 

1. Побудувати мікроскопічну теорію, яка б описувала КРС на згортках 

дисперсійних кривих акустичних фононів в надґратках з наноострівцями, 

зокрема, з урахуванням реальної атомної структури, пояснити виникнення 

характерних дублетів в спектрах КРС цих структур та вплив фонон-фононної 

взаємодії наноострівців та матриці на коливні спектри.  

2. Дослідити вплив фонон-фононної взаємодії на особливості спектрів КРС 

нанокристалів кремнію і четверних сполук типу Cu2ZnGeS4 (CZGS) та 

пояснити виникнення в спектрах «нових» смуг і їхнє частотне положення. 

3. Побудувати теоретичну модель, яка дозволить пояснити особливості КРС 

в змішаних шаруватих кристалах MoS2 і MoSe2 та нанокристалах MoS2 при 

варіюванні кількості шарів в останніх та пояснити еволюцію частот для 

кристалів цього типу. 

4. Отримати в аналітичному вигляді формули для інтенсивності КРС при 

резонансній взаємодії основного коливання із сумою та різницею двох інших 
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коливань та за допомогою чисельних розрахунків дослідити зміну спектрів 

при варіюванні параметрів задачі, зокрема ангармонійних сталих та ширини 

зони двохфононних збуджень. 

5. Пояснити особливості високочастотних смуг в спектрах КРС кристалів 

гідроксилапатиту з наявними в них водневими зв’язками. 

Об’єктом дослідження є фонон-фононні процеси в напівпровідникових 

кристалах та наноструктурах. 

Предметом дослідження є вплив фонон-фононної взаємодії та резонансу 

Фермі на спектри КРС об’ємних та низьковимірних напівпровідникових 

структур. 

Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети застосовувались 

методи теорії твердого тіла, зокрема метод функцій Гріна та числові 

розрахунки на ЕОМ.  

Наукова новизна роботи полягає в наступному: 

1. Розроблено теоретичну модель для опису експериментальних спектрів 

КРС в надґратках з шарами наноострівців, яка враховує реальну кристалічну 

структуру як наноострівців, так і навколишньої матриці. 

2. З’ясовано вплив ангармонічної взаємодії на спектри КРС нанокристалів 

кремнію та четверних сполук типу CZGS та пояснено виникнення «нових» смуг 

в спектрах та їх частотне положення. 

3. Розроблено теоретичну модель, яка описує експериментальні спектри 

КРС змішаних шаруватих нано- та об’ємних кристалах MoS2/MoSe2, 

враховуючи міжшарову взаємодію та вплив ангармонізму. 

4. Пояснено особливості смуг в спектрах КРС кристалів гідроксилапатиту з 

водневими зв’язками в області OH-коливань та їх обертонів. 

5. Отримано в аналітичному вигляді формули для інтенсивності КРС при 

резонансній взаємодії основного коливання із сумою та різницею двох інших 

коливань та за допомогою чисельних розрахунків досліджено зміну спектрів 

при варіюванні значень ангармонійних сталих та ширини зони двохфононних 

збуджень. 

Практичне значення одержаних результатів дисертаційного 

дослідження полягає в тому, що вони сприяють розширенню та поглибленню 

знань про фізичні процеси, які відбуваються в напівпровідникових 

наноструктурах при суттєвому впливі Е-М випромінювання на фононні та 

електронні збудження, при взаємодії останніх між собою. Отримані результати 

можуть слугувати теоретичною основою розробки нових наноматеріалів для 

нано- та оптоелектроніки, а також для вивчення інших наноструктур, зокрема 

надґраток з наноострівцями (квантовими точками): 

1. Розроблено методику визначення параметрів надґраток з наноострівцями, 

а саме визначення висот наноострівців та товщини буферного шару на 

основі даних спектрів КРС на згортках дисперсійних гілок акустичних 

фононів.  

2. Оцінено величини параметрів ангармонізму для всіх досліджуваних 

кристалів та наноструктур. 
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Особистий внесок здобувача. В дисертації представлено результати, 

одержані разом з групою співавторів. Особистий внесок дисертанта полягає в 

участі у постановці цілей та задач досліджень, визначенні шляхів їх вирішення, 

виконанні аналітичних та числових розрахунків на ЕОМ за розробленими 

власноруч програмами [1-7], в аналізі та фізичній інтерпретації одержаних 

результатів, оформленні публікацій [1-20], представленні результатів роботи на 

семінарах та наукових конференціях [8-9, 11, 14, 18, 20]. 

Апробація роботи. Результати дисертації доповідались та 

обговорювалися на вітчизняних та міжнародних конференціях: Конференція 

молодих вчених з фізики напівпровідників «Лашкарьовські читання – 2014» з 

міжнародною участю (Київ, 2-4 квітня 2014); Seventh international workshop 

«Relaxed, nonlinear and acoustic optical processes and materials» (Lutsk-Lake 

«Svityaz’», 8-12 June 2014); International research and practice conference 

«Nanotechnology and Nanomaterials» Lviv, 27-30 August 2014); Всеукраїнський 

семінар з теоретичної та математичної фізики до 85-річчя професора А.М. 

Свідзинського (Луцьк, 27 лютого – 1 березня 2014); XV International conference 

«Physics and Technology of thin films and Nanosyntems» (Ivanо-Frankivsk, 11-16 

May 2015); Міжнародна конференція молодих учених та аспірантів «ІЕФ 2015». 

(Ужгород, 18-22 травня 2015); XII Міжнародна науково – практична 

конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна – 

2015: Фізика» (Київ, 1-3 квітня 2015); International research and practice 

conference «Nanotechnology and Nanomaterials» (Lviv, 26-29 August 2015); E-

MRS Spring Meeting. (At Lille, France. 2-6 May 2016); Конференція молодих 

вчених з фізики напівпровідників «Лашкарьовські читання – 2016» з 

міжнародною участю (Київ, 6-8 квітня 2016 ); IV Міжнародна науково-

практична конференція «Напівпровідникові матеріали, інформаційні технології 

та фотовольтаїка» (Кременчук 26-28 травня  2016); Eighth international workshop 

«Relaxed, nonlinear and acoustic optical processes and materials» (Lutsk-Lake 

«Svityaz’», 1-4 June 2016), а також на наукових семінарах відділу оптики та 

спектроскопії ІФН НАН України. 

Публікації. За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 7 статей у 

фахових вітчизняних та зарубіжних журналах та 13 тез міжнародних 

конференцій. 

Структура і обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 5 

розділів та висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг 

роботи становить 212 сторінок машинописного тексту з 38 рисунками та 4 

таблицями включно. Обсяг основного тексту становить 177 сторінок, список 

цитованої літератури містить 195 найменувань на 20 сторінках та 4 додатки на 

15 сторінках. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі приведена загальна характеристика роботи, обґрунтовується 

актуальність тематики дисертації, формулюються мета і задачі дослідження, 

наукова новизна роботи, висвітлюються такі аспекти, як практичне значення 

одержаних результатів та їх апробація. 

 

В першому розділі наведено огляд літератури за темою дисертації, що 

має безпосереднє відношення до оригінальної частини. Зокрема, описано 

основні результати дослідження впливу фонон-фононної взаємодії та резонансу 

Фермі (РФ) на спектри КРС для досліджуваних кристалів і наноструктур, 

зокрема квантових точок, нанокристалів, змішаних шаруватих кристалів. 

Проаналізовано переваги методу КРС для дослідження наноструктур та 

об’ємних кристалів. Показано особливості впливу РФ на спектри КРС кристалів 

та наноструктур, зокрема кристалів із водневими зв’язками. На основі аналізу 

літературних даних сформульовано основні задачі досліджень. 

В наступних чотирьох розділах викладено оригінальні результати.  

 

Другий розділ присвячено дослідженню впливу фонон-фононної 

взаємодії на особливості спектрів КРС на згортках дисперсійних гілок 

акустичних фононів (ЗДГАФ) в Si/Ge надґратках з шарами Ge наноострівців. 

Запропонована мікроскопічна модель, яка враховує реальну структуру та 

розміри наноострівців і вплив навколишньої матриці через взаємодію їхніх 

фононів. Зокрема, отримано вираз для інтенсивності КРС і здійснено 

порівняння експериментальних результатів із теоретично розрахованими. На 

основі запропонованої моделі пояснено виникнення характерних дублетів у 

спектрах КРС. Показано вплив параметрів введеної нової надґратки на характер 

спектрів. 

Для аналітичного розв'язку цієї задачі потрібно було побудувати 

теоретичну модель, яка б враховувала реальну структуру надґратки. Із 

експериментальних результатів відомо, що при інтерпретації спектрів КРС на 

ЗДГАФ в структурах з наноострівцями і при побудові відповідної моделі, 

необхідно враховувати розміри наноострівців. Використання номінальної 

товщини осадженого германію, як усередненої величини для НҐ, яка в 

загальному випадку відрізняється від реальної висоти острівців, призведе до 

помітного розходження експериментальних даних з розрахунковими. 

Встановлено, що в НҐ з наноострівцями смуги в низькочастотній області 

спектру КРС зумовлені саме розсіянням від наноострівців, а не від 

змочувальних шарів між ними.  

У запропонованій теоретичній моделі була врахована реальна атомна 

структура Ge наноострівців і Si матриці. Враховуючи, що значення сталих 

ґраток a для Ge і Si є близькими (Ge/Si a/a 0.04) і розміри наноострівців 

відносно великі, d  a, можна ввести нову елементарну комірку, яка включає в 

себе як Ge наноострівець так і, частково навколишню Si матрицю, як це 
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показано на рис. 1. Нова елементарна комірка складається з багатьох “старих” 

комірок як наноострівця, так і Si матриці. Таким чином отримуємо новий 

кристал з іншим параметром ґратки, },,{, zyx LLLLLaa  . Суттєво, що 

приблизна рівність сталих ґраток Ge і Si означає один і той же вектор оберненої 

ґратки ak /2  для всієї 

кристалічної структури. 

Дисперсійні криві 

акустичних фононів більшості 

матеріалів НҐ перекриваються в 

досить широкій області частот, 

тому акустичні фонони з різних 

шарів поширюються вільно через 

всю кристалічну структуру. Нова 

періодичність кристалу 

призводить до згортання 

дисперсійних фононних гілок в 

новій зоні Бріллюена. Якщо 

дисперсійні гілки оптичних 

фононів з різних шарів не 

перетинаються, оптичні фонони 

виявляються локалізованими 

всередині певного шару. У цьому 

випадку, оптичні фонони одного 

матеріалу не можуть 

поширюватися в шарах іншого 

матеріалу і швидко згасають на 

відстані одного-двох моношарів 

від границі розділу. Такі фонони 

не проявляють дисперсію в 

напрямку, нормальному до шарів наноструктури і можуть бути представлені як 

стоячі хвилі, локалізовані всередині кожного шару. 

Модель, яка запропонована в цьому дисертаційному дослідженні 

дозволяє аналізувати спектри КРС всіх типів фононів в рамках мікроскопічного 

підходу, використовуючи тільки загальні параметри реальних кристалів (в тому 

числі частоти фононів, атомні маси, параметри ґраток). Очевидно, що в НҐ з 

наноострівцями кількість оптичних фононів зростає, оскільки новий вектор 

оберненої ґратки Lb , є меншим, ніж визначений в широкій зоні Бріллюена (ЗБ), 

Labab L /2/2   .Тому кожна дисперсійна оптична гілка у широкій ЗБ 

трансформується в декілька оптичних гілок у новій ЗБ, а кожна акустична гілка 

трансформується в одну акустичну гілку і декілька оптичних. Це призводить до 

появи в спектрі КРС багатьох нових оптичних низькочастотних фононів. Слід 

відзначити, що дисперсія оптичних фононів в об’ємних кристалах, як правило, 

мала, тому окремі нові компоненти в спектрі можуть не проявлятись, але 

фононна смуга стане асиметричною з низькочастотного боку.  

 

Рис. 1 (а) ПEM – зображення Ge  

наноострівців в кремнієвій матриці, (б) 

схема нової комірки в НҐ з 

наноострівцями: Lx - число старих 

елементарних комірок в новій 

елементарній комірці; L0x- число старих 

елементарних комірок у наноострівці. 
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Гамільтоніан кристалу складається з доданків, які характеризують енергії 

електронної системи, elH , енергії коливань, phH , і енергії електрон-фононної 

взаємодії, 
phelH 

. Оскільки розглядаються процеси нерезонансного КРС, то 

досить прийняти до уваги тільки фононну частину Гамільтоніана. У 

гармонійному наближенні енергія коливань решітки може бути записана в 

традиційній формі: 
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  ,              (1)  

 

У рівнянні (1), 
k

nu ,~  характеризує відхилення атома k масою km , у комірці 

n~ вздовж осі },,{ zyx  від положення рівноваги; 
k

nu ,~  є  швидкість атома. 

На основі цієї моделі легко зробити перехід від наноострівців (квантових точок) 

до випадку квантового дроту або квантової ями.  

Інтенсивність розсіювання спектрів КРС, як показано у дисертації, 

залежить від осцилюючих функцій типу ),(00

1

,
Qf

LL  , ),(00

0

,
Qf

LL   і має резонанс 

біля деяких значень частот, що визначаються із виразу: 

 ,,

2 ~),,( QgQgQg  . Розміри Ge наноострівців НҐ задовольняють 

умові zyx LLL , , тому тільки z координата у функціях ),(00 ,
Qf

LL

j
  є суттєвою. 

Дисперсійну акустичну гілку фононів об'ємного кристалу можна добре описати 

виразом:  

 

]
2

)(
sin[

,

,0,

zgz

Qg

Qba 
   ,                       (2)  

 

 де a  стала ґратки, Q є хвильовий вектор світла і 
zb  є компонента нового 

вектора оберненої ґратки ,
2

,, iz

z

gz g
aL

b


  
22

,
z

iz
z L

g
L

 , 2,1,0, izg . Якщо 

знехтувати хвильовим вектором світла ( 0Q ), пік резонансу повинен 

припадати на значення .,izg  Як видно з рис. 2 (б), для izg ,  і 0Q  положення та 

інтенсивність обох піків повинні бути однаковими. Проте при 0Q  положення 

та інтенсивність двох піків, описаних вище, будуть відрізнятися. Дійсно, 

)(
2

)( ,,


 naL
g

aL
Qb z

iz

z

zgz   і для великих zL  або показника заломлення n  внесок 

другого доданку в дужках, zQ , буде порівняним з новим вектором оберненої 

ґратки, тому в цьому випадку в спектрі, замість однієї смуги спостерігаються 

дублети смуг. Це добре видно на рис. 2 (а). Розщеплення в дублеті залежить від 

значень параметрів zL,  і n .  
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Рис. 2. (а) Експериментальний спектр КРС (1) багатошарової структури з Ge 

наноострівцями і, відповідний теоретичний спектр (2), що був розрахований на 

основі запропонованої моделі; підгоночні параметри: 11
V 00

V = 4 см-1; (б) 

схематичне пояснення утворення дублетів в спектрах КРС.  

     

Отримані результати показують, що надґратки з шарами наноострівців можуть 

бути описані як кристали з певним розподілом великих "Ge молекул". 

Показано, що при певних теоретичних значеннях параметрів НҐ спостерігається 

кореляція в положенні та інтенсивності смуг між теоретичним та 

експериментальним спектрами КРС. 

 

В третьому розділі розглянуто вплив резонансу Фермі на спектри 

нанокристалів кремнію і кристалів четверних сполук CuZnGeS4 та 

проаналізовано вплив температурних ефектів на особливості спектрів КРС 

нанокристалів.  Відомо, що при резонансі Фермі в ізольованій молекулі частота 

одного з фундаментальних коливань виявляється близькою до частоти обертону 

(або комбінованого тону) інших коливань такої ж симетрії і, завдяки 

ангармонізму, виникає резонанс двох збуджених станів молекули. Як результат 

в спектрах КРС або ІЧ поглинання виникають характерні дублети порівняної 

інтенсивності, так звані, Фермі дублети. При переході від ізольованої молекули 

до молекулярного кристалу, завдяки міжмолекулярній взаємодії, коливання 

молекули трансформуються в гілки оптичних або акустичних фононів, що 

характеризуються дисперсією. При РФ в кристалі основне коливання, завдяки 

закону збереження імпульсу, взаємодіє із зонами двох комбінованих тонів (або 

обертону). Завдяки цьому спектри КРС при РФ в кристалі можуть суттєво 

ускладнюватися. 

Спектральна залежність інтенсивності смуг при КРС розраховувалася з 

використанням методу функцій Гріна. Було отримано формулу для 

інтенсивності КРС для випадків резонансної взаємодії основного коливання із 

комбінаційним тоном (сумою та різницею двох інших коливань). Отримана 

залежність є досить складною, оскільки залежить від параметрів ангармонізму і 
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дисперсії фононів, що приймають участь у РФ, а також від температури. 

Результати теоретичних розрахунків були порівняні з експериментальними 

даними КРС для деяких кристалів, в яких має місце РФ. 

Для врахування температурних ефектів при дослідженні нанокристалів Si 

було отримано іншу, більш складну, спектральну залежність КРС, оскільки у 

цьому випадку потрібно враховувати ангармонічні сталі більш високого 

порядку у розкладі потенціальної енергії та тензора розсіювання. В результаті 

сталі, pA
~

,
~
  і 

~
, які характеризують механічний і електрооптичний 

ангармонізми, а також компоненти тензора розсіювання світла: cpp  ~,~ , і 

відповідні частоти cQ ,
~ , pQ ,

~  будуть залежати від температури (це позначено 

індексом “~”). Така залежність виникає внаслідок врахування ангармонічних 

поправок до 5-го порядку включно. Вираз для інтенсивності КРС можна 

записати у наступному вигляді:  
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~  ,  cQ,

~ )21(,
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s
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sscQ n ,           (5-a)  

 

pQ ,
~ )21(,

,, s

s

pp

sspQ n ,  )21(
~ ,

, s

s

ppc

ss n  .          (5-б) 

 

Де )(f  є комплексна функція, яка описує густину двохфононних збуджень, які 

беруть участь у РФ; cpp  ~/~~
 ; 

cR2  і p  − константи затухання 

фундаментального коливання “ c ” і, відповідно обертону “ pp ”, що виникають 

через їх взаємодію з іншими коливаннями решітки, 0,0 ,

,

,

,  pp

ss

cc

ss  , 0,

, ppc

ss − 

ангармонічні сталі четвертого і  п’ятого порядку, відповідно; sn - числа 

заповнення фононів. 
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Необхідно зауважити, що при теоретичному розрахунку зсуву смуг КРС 

до уваги приймався тільки температурний вплив і не враховувався зсув за 

рахунок одновісних 

(двовісних) напружень.  

Моделювання різних 

ситуацій при зміні параметрів 

дозволило проаналізувати 

закономірності трансформації 

спектрів нанокристалів Si і 

описати експериментальні 

спектри для різних 

температур. Результати 

співставлення розрахунків з 

експериментом приведені на 

рис. 3.  

При переході до 

вивчення багатоатомних 

напівпровідників Cu2ZnGeS4 

(CZGS) з великим числом 

фононних збуджень резонанс 

Фермі стає більш ймовірним 

явищем із-за більшої 

вірогідності випадкової 

близькості частот 

однофононних і двохфононних збуджень.  

Для дослідження фононних спектрів і, відповідно дисперсії і густини 

фононних станів кристалів CZGS кестерітової модифікації, був використаний 

досить ефективний метод функціоналу густини у варіанті, розвинутому у 

роботі [1*]. При співставленні теорії і експерименту привертає до себе увагу 

той факт, що з більше ніж 20 смуг, зареєстрованих в КРС спектрах, тільки двом 

притаманне помітне розходження між розрахованим і експериментальним 

значенням частот. Це смуги симетрії А (305 і 309 см-1), для яких отримані 

експериментальні значення 285 та 295 см-1, відповідно. Цей факт не може не 

дивувати, оскільки А-коливання є найбільш простими по характеру зміщень 

атомів. З цих міркувань можна було сподіватися на найменше розходження 

розрахунку з експериментом, що і реалізується для одного найбільш 

інтенсивного піку 358 см-1 в спектрі, частота якого майже співпадає з 

теоретично розрахованою. Проведений аналіз особливостей розподілу густини 

фононних станів кристалу CZGS дозволив зробити припущення, що 

обговорюване розходження з розрахунком може бути пов’язане із впливом 

ангармонічної взаємодії фононів, а саме резонансу Фермі між однофононними і 

двохфононними збудженнями. 

Для аналізу цієї ситуації було проаналізовано частоти і симетрію 

можливих двохфононних збуджень, що попадають в область частот всіх трьох 

повносиметричних коливань симетрії А. Оцінка була зроблена для значень 

 

Рис. 3. Порівняння теоретичного спектра 

(товста крива) КРС nc-Si з 

експериментальним для різних температур: 

крива 1: KTkT 300,2  : крива 2, 

KTkT 450,3  ; крива 3: KTkT 670,5.4  . 
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фононів центру зони Бріллюена, оскільки дисперсія оптичних фононних гілок 

досить мала. Для цього випадку маємо:  

 

177 (Е)  83 (Е) =260 (А,В), 

 

273 (В)  50 (В) = 325 (А), 

 

275 (В)  64 (В) = 339 (А),  

 

172 (В)  172 (В) = 344 (А),  

                                                               (6) 

177 (Е)  177 (Е) = 354 (А,В), 

 

293 (Е)  63 (Е) = 356 (А,В), 

 

293 (Е)  83 (Е) = 376 (А,В), 

 

318 (Е)  63 (Е) = 381 (А,В). 

 

Відносне розташування однофононних збуджень симетрії А і двохфононних 

збуджень симетрії А 

показано на рис. 4. 

Оскільки двохфононні 

збудження формуються 

всією фононною гілкою, а не 

тільки центром ЗБ, то 

насправді мова йде не про 

дискретний двохфононний 

пік, а про відносно широку 

двохфононну зону для 

кожної комбінації. Виходячи 

із малої дисперсії фононних 

гілок, для оцінки середньої 

ширини такої двохфононної 

зони було взято величину 30 

см-1. 

В такому разі із 

формул (6) і рис. 4 слідує, 

що єдиним актуальним для 

РФ двохфононним 

збудженням є мода 325 (А). 

       Теоретичний розрахунок відповідної взаємодії проілюстровано на рис. 5 а. 

З рисунка видно, що результатом взаємодії при вибраній ангармонічній 

константі взаємодії Г = 12 см-1 є низькочастотний зсув однофононного А-піку 

 

Рис. 4. Відносні позиції трьох 

фундаментальних мод А-симетрії CZGS 

(червоні) і збуджень другого порядку (чорні). 
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309 см-1 до значення 295 см-1 і зменшення його інтенсивності у повній 

відповідності із експериментом. 

Ситуація із А-піком 360 см-1 є дещо складнішою. Із-за одночасної 

ангармонічної взаємодії з практично симетрично розташованими 

двохфононними низькочастотними зонами 339 і 344 см-1 і високочастотними 

376 та 381 см-1 зсув однофононного піка 360 см-1 практично компенсується і 

його результуюча спектральна позиція не змінюється (рис. 5 б). 

 

 

Рис. 5. Теоретичне моделювання резонансної взаємодії однофононних та 

двохфононних збуджень симетрії А в області однофононних мод 309 см-1 (а) 

і 359 см-1 (б). 

 

Таким чином явище РФ дозволяє кількісно пояснити експериментальну 

ситуацію з повносиметричними коливаннями в кристалах CZGS, тим самим 

підтверджуючи адекватність застосування запропонованого підходу і 

виконаних теоретичних розрахунків динаміки ґратки цього кристалу. 

 

В четвертому розділі розглядається вплив фонон-фононної взаємодії на 

КРС в змішаних шаруватих нано- та об’ємних кристалах MoS2/MoSe2. 

Особливий інтерес викликають плівки MoS2/MoSe2, які містять всього декілька 

n = 1-6 атомних шарів. В роботі [2*] експериментально досліджено зміну 

положення основних фундаментальних смуг в спектрах КРС для шаруватих 

нанокристалів MoS2 як функцію числа шарів (1-6), а в роботі [3*] теоретично 

описано ці результати. Проте результати теоретичного опису для моношару і 

об’ємного кристалу не збігалися з експериментальними значеннями. Тому в цій 

дисертаційній роботі було побудовано теоретичну модель, яка пояснює 

розходження експериментальних результатів із теоретично розрахованими на 

основі впливу ангармонізму для плівок з n = 1-6 атомними шарами MoS2. 

Досліджено перебудову спектру основних мод із зміною концентрації 

компонентів для змішаних об’ємних шаруватих кристалів  MoS2/MoSe2 (рис. 6).  
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Рис. 6. (а) Експериментальні спектри КРС об’ємних кристалів 
2MoS  і 

2MoSe ; (б) 

теоретично розраховані залежності зміни інтенсивності мод 
2MoS  і 

2MoSe  як 

функція концентрації x=
0sc , 1-x =

1s
c , 1

10
 ss cc . Спектри для значень x=1 і x=0 

збігаються з експериментальними для об’ємних кристалів. Всі параметри, що 

описують міжшарову взаємодію вважаються досить великими, )(
~ ,

, '

pk

ss ll
V =8 cм-1. 

 

Використовуючи дану теоретичну модель, а також уявлення про РФ, 

кількісно та якісно пояснено поведінку частот коливань шаруватих об’ємних та 

нанокристалів MoS2 в площині (мода 1

2gE ) і перпендикулярно до площини шару 

(мода gA1 ) при зміні кількості шарів (n=1-6). На основі порівняння теоретично 

досліджених і експериментальних значень частот фононів зроблено оцінку 

параметрів міжшарової взаємодії і сталої ангармонізму. Теоретичні підрахунки 

показали, що для шаруватих кристалів MoS2 параметри міжшарової взаємодії 

досить малі ji ss
V

,
10 cм-1. При переході до кристалів з однотипними шарами 

тобто (MoS2 або MoSe2) отримано вираз для інтенсивності КРС, а також для 

частот коливань тільки одного типу шарів, як функції міжшарової взаємодії.  

Гамільтоніан шаруватого кристалу після процедури вторинного 

квантування запишеться у наступному вигляді:  

 

 

'
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)(',

,,,,
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,int0 '

'

'
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~
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sq

l

sq
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    ,          (7)  

 

 

де l

sq l, , l

sq l
b

, , l

sq l
b , частоти фононів і оператори народження і знищення в l  шарі 

фононів; l

sq l,  і l

sq l,  оператори нормальної координати і моменту імпульсу, 

відповідно. Перший доданок у рівнянні (7), 0H , описує систему невзаємодіючих 

коливань шарів, а другий доданок intH  відповідає за міжшарову взаємодію 

фононів різних шарів між собою.  
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Рис. 7. (a) Спектри КРС плівок MoS2, які складалися із 1-6 шарів і були 

зареєстровані при зб. = 325 нм. Інтенсивність віднормована по 

фундаментальній gA1  моді. (б) Зміна частот мод '
1A

 404 cм-1 і '
1E

 384 

cм-1 зі збільшенням числа шарів; криві 1, 3 - експериментальні, криві 2, 4 

– теоретичні. Параметри для теоретичних кривих: крива 2, )( 1gA , 

)(
~ ,

,0 00

pk

ssV = -8 cм-1, )(
~ ,

,0 10

pk

ssV = )(
~ ,

,0 01

pk

ssV = -6 cм-1, )(
~ ,

,0 11

pk

ssV = -3 cм-1; крива 4, )( 1

2gE , 

)(
~ ,

,0 00

pk

ssV = -5 cм-1, )(
~ ,

,0 10

pk

ssV = )(
~ ,

,0 01

pk

ssV = -4 cм-1, )(
~ ,

,0 11

pk

ssV = -2 cм-1. 

 

Показано, що для об’ємних кристалів MoS2 в результаті РФ 

фундаментального коливання )( 1gA = 412 cм-1 із комбінаційним тоном 

)( 1

2gE + )( 2

2gE = (388+35) cм-1 = 423 cм-1, перше ( )( 1gA ), зміщується в 

низькочастотний бік до значення ≈ 408 cм-1, що відповідає експериментально 

виміряному значенню частоти. Фундаментальне коливання )( 1

2gE =388 cм-1 

також може взаємодіяти із комбінаційними тонами )( 1

2gE )( 2

2gE = (388±35) cм-

1 і зміщується в бік до значення ≈ 383 cм-1 для об’ємного кристалу. Проведені 

розрахунки дали можливість отримати значення ангармонічних параметрів  . 

Таким чином можна резюмувати, що розроблена теоретична модель, яка 

враховує міжшарову взаємодію та вплив ангармонізму, добре описує 

експериментальні спектри КРС змішаних шаруватих кристалів.  

 

В п’ятому розділі розглянуто вплив сильної фонон-фононної взаємодії на 

особливості високочастотних смуг в спектрах КРС кристалів гідроксилапатиту 

(ГАП) із водневим типом зв’язків в широкому діапазоні хвильових чисел, до 

6000 cм-1. Теоретично пояснені і описані широка смуга («фон») у спектрі КРС 

та інтенсивний дублет близько 5000 cм-1 (рис. 8, а). 
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Рис. 8. (а) Спектри КРС вихідного порошку ГАП (крива 1) і покриття, 

отримане з нього (крива 2). (б) Порівняння експериментального спектру КРС 

ГАП (крива 1) з теоретичними, розрахованими з використанням частоти 

фонона 1 = 1.34, константи взаємодії  ,s  = 4.2, і константи загасання   = 0,9 

(крива 2) або   = 0,6 (крива 3). Крива 4 відповідає реконструйованому 

спектру, що відповідає -OH групі. 

 

На рис. 8 (а) наведено спектри КРС різних ГАП матеріалів. Крім 

загальновідомих смуг в спектрах КРС в області до 2000 см-1, які притаманні 

коливним модам ГАП було зареєстровано деякі нові особливості для цих 

матеріалів. Зокрема, в області  ~2500-3000 cм-1 проявляється широка смуга із 

напівшириною ~2000 cм-1, а в спектрі (2) два піки  з частотами 5000 і 5027 cм-1. 

Це вперше виявлені в спектрах КРС  смуги  з такими високими частотами для  

ГАП матеріалів. Причому інтенсивність цих піків виявилася досить високою. 

Для пояснення цих особливостей в отриманих експериментальних 

спектрах було розглянуто можливу сильну взаємодію OH коливань з 

низькочастотними фононами решітки та резонанс Фермі. Як відомо, у 

кристалах із водневими зв’язками частота валентного коливання s (v-OH) є 

близькою до частоти обертону деформаційного коливання, 2b. При цьому, як 

було показано в [4*, 5*] два ефекти мають місце: перший це Фермі резонанс, 

тобто взаємодія між s і 2b коливаннями, і другий - сильна взаємодія 

компонент обох Фермі дублетів із фононами решітки кристалу. Це дозволяє 

пояснити складні особливості спектрів в OH області коливань. Тому, у 

відповідності з відзначеними роботами, було припущено, що широка смуга біля 

~ 2500 cм-1, що спостерігається в спектрах КРС ГАП матеріалів, обумовлена 

коливаннями водневих зв'язків сильно зв'язаних з низькочастотними фононами 

решітки, зокрема, модою 1=134 cм-1.  

За рахунок розвинутого нами теоретичного підходу, вдалося отримати 

вираз для інтенсивності КРС при сильній взаємодії фононів та врахуванні 
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внутрішньо молекулярного РФ. У залежність входять параметри 
 ,  ,1  і 0 , 

які сильно впливають на форму і положення широкої смуги. Параметр 1, 

відповідає за число фононних повторень. Якщо параметр затухання збуджень 

 <1 (де 1-частота низькочастотного фонона), то структура спектру, яка 

пов'язана з фононними повтореннями, чітко спостерігається. Якщо ж   1 

спектр описується гладкою кривою. Таким чином, змінюючи  ,1  і 0  ( 0  

визначає зміщення теоретичного спектру) можна отримати теоретичний спектр 

подібний до експериментального. В моделі було припущено, що ангармонізм 

незначний, 0 . Беручи до уваги відомі частоти фононів решітки 1, було 

визначено положення незбуреної v-OH смуги. Результат представлений на рис. 

8 (б) показує, що незбурена частота v-OH коливань повинна приблизно 

дорівнювати ~ 2530 cм-1, але ця смуга не проявляється в експериментальному 

спектрі КРС через вищезазначену взаємодію із фононами. Однак це значення 

добре пояснює експериментально спостережувані два різкі максимуми при 

частотах ~ 5000 cм-1 (рис. 8, а) які пов’язані з обертоном v-OH коливання. Таку 

асиметрію частот дублету обертону можна пояснити його взаємодією із 

фундаментальним v-OH коливанням. Ця взаємодія можлива, оскільки найбільш 

інтенсивним смугам в спектрах КРС відповідають повносиметричні коливання. 

Тому їх обертони також будуть повносиметричні. В дисертаційній роботі 

виконано також чисельні розрахунки впливу інших параметрів. Зокрема, 

значення   і  ,s  суттєво впливають на спектр в області фундаментальних v-OH 

коливань, в той час як їх вплив в області ~ 5000 cм-1 є досить слабким. Оскільки 

відстань між фундаментальним коливанням та першим обертоном досить 

велика, 0  v-OH ~ 2500 cм-1, то зміна інтенсивності обертону, яка залежить від 

параметра ~
2

0 )]/([  s  є малою. Таким чином, врахування РФ та взаємодії між 

високочастотними OH-коливаннями і низькочастотними фононами решітки 

дозволило пояснити вищезгадані експериментальні особливості в спектрах КРС 

для ГАП матеріалів.  

 

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ВИСНОВКИ 

 

 В дисертації розв’язано наукову задачу стосовно впливу фонон-фононної 

взаємодії та резонансу Фермі на форму спектрів КРС в напівпровідникових 

наноструктурах та кристалах. Виходячи з аналізу проведених досліджень 

можна сформулювати наступні основні результати та висновки: 

1. Розроблено теоретичну модель для опису експериментальних 

спектрів КРС в надґратках з шарами наноострівців, яка враховує реальну 

кристалічну структуру як наноострівців, так і навколишньої матриці, а також 

взаємодію їхніх фононів.  

2. Пояснено виникнення характерних дублетів смуг в спектрах 

розсіювання на згортках дисперсійних кривих акустичних фононів в НҐ з 

наноострівцями (КТ) та їх зміщення в спектрах КРС при варіюванні енергії 
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збуджуючого лазерного випромінювання, висоти наноострівців та товщини 

спейсерного шару . 

3. Вивчено вплив фонон-фононної взаємодії на особливості спектрів 

КРС нанокристалів кремнію Si та четверних сполук Cu2ZnGeS4 та пояснено 

виникнення нових смуг та їх частотне положення. 

4. Розроблено модель для опису експериментальних спектрів КРС 

змішаних (MoS2/MoSe2) шаруватих кристалів та плівок з n=1-6 шарами, яка 

враховує міжшарову взаємодію та вплив ангармонізму. 

5. Пояснено особливості смуг у спектрах КРС кристалів 

гідроксилапатиту в області OH-коливань та їх обертонів. 

6. Отримано в аналітичному вигляді формули для інтенсивності КРС 

при резонансній взаємодії основного коливання із сумою та різницею двох 

інших коливань та за допомогою чисельних розрахунків досліджено зміну 

теоретичних спектрів при варіюванні значень ангармонійних сталих та ширини 

зони двохфононних збуджень та інших параметрів. 

7. Оцінено величини параметрів ангармонізму для всіх досліджуваних 

кристалів та наноструктур. 
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АНОТАЦІЯ 

Романюк Ю.А. Вплив фонон-фононної взаємодії та резонансу Фермі 

на спектри КРС напівпровідникових кристалів та наноструктур. − 

Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-

математичних наук за спеціальністю 01.04.10 - фізика напівпровідників і 

діелектриків. - Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН 

України, Київ, 2017 р. 

Дисертація присвячена теоретичному визначенню впливу фонон-

фононної взаємодії і резонансу Фермі на спектри комбінаційного розсіяння 

світла в низьковимірних та об’ємних напівпровідникових структурах. 

 Розроблено теоретичну модель для опису експериментальних спектрів 

КРС в Si/Ge надґратках з шарами Ge наноострівців, яка враховує реальну 

кристалічну структуру як наноострівців, так і навколишньої матриці, а також 

взаємодію їхніх фононів. Вивчено вплив фонон-фононної взаємодії та 

резонансу Фермі на особливості спектрів КРС нанокристалів кремнію, з 

наявними в них напруженнями, і кристалів четверних сполук Cu2ZnGeS4. 

Розроблено теоретичну модель для опису експериментальних спектрів КРС 

змішаних (MoS2/MoSe2)  шаруватих кристалів та наноструктурованих плівок з 

різною кількістю шарів (n=1-6), яка враховує міжшарову взаємодію та вплив 

ангармонізму. Пояснено прояв особливостей в спектрах КРС гідроксилапатитів 

в області OH-коливань та їх обертонів. Отримано в аналітичному вигляді 

формули для інтенсивності КРС при резонансній взаємодії основного 

коливання із сумою та різницею двох інших коливань та за допомогою 

чисельних розрахунків досліджено зміну теоретичних спектрів при варіюванні 

значень ангармонійних сталих та ширини зони двохфононних збуджень. 

 

Ключові слова: резонанс Фермі, фонон-фононна взаємодія, 

наноструктури, комбінаційне розсіювання світла, квантові точки, шаруваті 

кристали, кристали з водневими зв’язками, четверні сполук Cu2ZnGeS4. 
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Романюк Ю.А. Влияние фонон-фононного взаимодействия и 

резонанса Ферми на спектры КРС полупроводниковых кристаллов и 

наноструктур. − Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук по специальности 01.04.10 - физика полупроводников и 

диэлектриков. - Институт физики полупроводников им. В.Е. Лашкарева НАН 

Украины, Киев, 2017. 

Диссертация посвящена теоретическому определению влияния фонон-

фононного взаимодействия на спектры комбинационного рассеяния света в 

низкоразмерных и объемных полупроводниковых структурах.  
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Построена теоретическая модель КРС в сверхрешетках (СР) со слоями Ge 

наноостровков, которая учитывает реальную кристаллическую структуру как 

наноостровков (КТ), так и окружающей матрицы, а также взаимодействие 

колебаний наноостровков с фононами матрицы. С помощью процедуры 

вторичного квантования и метода функций Грина рассчитано спектральную 

зависимость интенсивности спектров КРС. Показано, что такие СР могут быть 

описаны как смешанные кристаллы с определенным распределением примесей, 

которые собраны в большие «Ge молекулы».  Продемонстрировано, что при 

определенных значениях теоретических параметров наблюдается  корреляция в 

положении и интенсивности полос в теоретических и экспериментальных 

спектрах КРС. На основании предложенной теоретической модели объяснено 

возникновение характерных дублетов полос в спектрах КРС на свертках 

дисперсионных кривых акустических фононов в сверхрешетках с 

наноостровками, а также их спектральное смещение при изменении энергии 

возбуждающего лазерного излучения. 

Построена теоретическая модель, которая позволяет описать 

интенсивность спектров КРС кристаллических структур для случая 

ангармонического взаимодействия фононов, учитывая при этом 

электрооптический и механический механизмы. Данная модель учитывает 

резонансное взаимодействие между основным колебанием в кристалле и 

суммой или разностью двух других колебаний, имеющих такую же симметрию. 

В рамках этой модели, получено аналитическую формулу для интенсивности 

КРС, которая учитывает слагаемое пятого порядка в разложении в ряд 

потенциальной энергии. Показано, что это слагаемое зависит от температуры и 

при существенном механическом ангармонизме влияет на спектры КРС. 

Используя разработанную модель, объяснено возникновение дополнительной 

низкочастотной полосы в спектрах КРС нанокристаллов кремния, которым 

присущи механические напряжения.  

С помощью представлений о резонансе Ферми объяснено особенности в 

спектрах КРС кристаллов четверных соединений Cu2ZnGeS4. Показано, что 

различие в частотном положении некоторых полос в экспериментальных 

спектрах и в теоретически рассчитанных с помощью теории функционала 

плотности, обусловлено влиянием резонанса Ферми. 

Разработана теория, которая учитывает слабое Ван-дер-Ваальсовское 

взаимодействие между слоями на эволюцию фундаментальных мод в 

смешанных слоистых кристаллах MoS2/MoSe2 и наноструктурированных 

пленках MoS2 и MoSe2 с количеством слоев n=1-6. Различие между частотами 

фундаментальных полос в экспериментальных спектрах слоистых кристаллов и 

теоретически рассчитанных, объяснено за счет учета влияния ангармонических 

взаимодействий. 

В диссертации теоретически объяснено возникновение особенностей в 

спектрах КРС гидроксилапатита, которые проявились при экспериментальном 

исследовании этих материалов в виде широкой полосы в спектральной области 

от 1000 до 4000 см-1 с максимумом при ~ 2500 см-1 и впервые 

зарегистрированных двух высокочастотных полос с частотами 5000 и 5027 см-1 
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с аномально большими интенсивностями. Установлено, что полоса с 

максимумом при ~ 2500 см-1, обусловлена колебаниями водородных связей 

сильносвязанных с низкочастотными фононами решетки, в частности, моды 1 

= 134 см-1, а две высокочастотные полосы с частотами 5000 и 5027 см-1 

обусловлены резонансным взаимодействием Ферми v-OH колебания с его 

обертоном. 

 

Ключевые слова: резонанс Ферми, фонон-фононное взаимодействие, 

наноструктуры, комбинационное рассеяние света, квантовые точки, слоистые 

кристаллы, кристаллы с водородными связями, четверные соединения 

Cu2ZnGeS4. 
 

ABSTRACT 

Romanyuk Yu.A. The influence of phonon-phonon interaction and Fermi 

resonance on Raman spectra of semiconductor crystals and nanostructures. − 

Manuscript. 

This is thesis for the degree of candidate of physical and mathematical sciences 

by speciality 01.04.10 − physics of semiconductors and dielectrics. V.E Lashakryov 

Institute of semiconductor physics, National Academy of Sciences of Ukraine. − Kyiv, 

2017. 

The thesis is devoted to a theoretical and experimental study of the influence of 

phonon-phonon interaction and Fermi resonance on the Raman spectra in bulk and 

low-dimensional semiconductor structures.  

The theoretical model for describing of the experimental Raman spectra in 

Si/Ge superlattices with layers of Ge nanoislands was developed; it takes into account 

the real crystalline structure of both nanoislands and surrounding matrix, as well as 

interaction of their phonons. The influence of the phonon-phonon interaction and 

Fermi resonance on the features of Raman spectra of stressed silicon nanocrystals and 

crystals of quaternary compounds of Cu2ZnGeS4 have been studied. The theoretical 

model describing the experimental Raman spectra of mixed (MoS2/MoSe2) layered 

crystals and nanostructured films with different number of layers (n = 1-6), which 

takes into account the interlayer interaction and the influence of anharmonicity, was 

developed. The origin of the features in Raman spectra of hydroxylapatites in the 

region of OH-vibrations and their overtones were explained. The analytical 

expressions for the intensity of Raman signal under resonance interaction of main 

vibration with the sum and difference of two other vibrations were obtained; using 

numerical calculations the changes of the theoretically obtained spectra under the 

variation of anharmonic constants values and two-phonon excitations band width 

were studied. 

 

Keywords: Fermi resonance, phonon-phonon interaction, nanostructures, 

Raman scattering, quantum dot, layered crystals, hydrogen-bond crystals, quaternary 

compounds Cu2ZnGeS4. 

 

 


