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Відділення оптики та спектроскопії напівпровідників

Основою відділення оптики і спектроскопії напівпровідників став створе-
ний у 1961 році доктором фізико-математичних наук, професором М.П. Лиси-
цею (з 1982 р. - академік НАН України) відділ оптики напівпровідників. Михай-
ло Павлович керував відділом більше 30 років. У цей час ним завідує його 
учень – член кореспондент НАН України  М.Я. Валах.

У різні роки нинішнє відділення оптики змінювалося як за структурою 
так і у кількісному відношенні. Тематичні наукові групи відділу укрупнюва-
лися, об’єм і рівень робіт зростали, і після захистів співробітниками канди-
датських і докторських дисертацій групи перетворювалися в лабораторії та 
самостійні відділи. Так, в 1966 році зі складу відділу оптики виділився від-
діл електролюмінесценції під керівництвом доктора фіз.-мат.наук, профе-
сора Н.А. Власенко. В 1984 році у відділі була створена лабораторія лазер-
ної спектроскопії напівпровідників і діелектриків під керівництвом докто-
ром фіз.-мат. наук, професора М.Я. Валаха. Згодом лабораторія була пере-
творена у відділ. 

В результаті на початку 90-х років до складу відділення входили 4 відді-
ли та 2 лабораторії. Це відділи оптики (М.Я. Валах), лазерної спектроскопії 
напівпровідників і діелектриків (доктор фізико-математичних наук, профе-
сор Г.Г. Тарасов), нелінійних оптичних систем (доктор фізико-математичних 
наук, професор І.В. Фекешгазі), фізики й технології низькорозмірних систем 
(член-кореспондент  НАН України, доктор фізико-математичних наук, про-
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фесор Ф.Ф. Сизов); лабораторії: епітаксійних структур (Г.І. Жовнір) і оптич-
них методів обробки інформації (А.В. Столяренко). Згодом відділ фізики та 
технології низькорозмірних систем і лабораторія Г.І. Жовніра склали осно-
ву нового відділення фізико-технологічних проблем напівпровідникової ІЧ-
техніки, яке очолив член-корр. НАН України Ф.Ф. Сизов.

В 1997 році з метою оптимізації структури Інституту невелика лабора-
торія А.В. Столяренка була ліквідована, а відділ оптики серйозно укрупнив-
ся включенням в його склад значної частини (11 співробітників, у т.ч. 3 док-
тори й 7 кандидатів фіз.-мат. наук) колишнього відділу радіоспектроскопії.

Одними з перших співробітників відділу оптики були кандидати фіз.-
мат. наук Н.А. Власенко та В.Н. Малинко, Л.Ф. Гудименко, М.Р. Куліш, а також 
В.В. Андрющенко, В.П. Старченко. У наступному 1962 р. відділ поповнився 
відразу декількома молодими фахівцями – Л.Й. Бережинським, М.Я. Валахом, 
А.Ф. Мазниченко, А.М. Яремко, а потім І.В. Фекешгазі, які активно вклю-
чилися до розгортання експериментальної бази відділу на площах нового, 
тільки що введеного в дію корпусу інституту.

На відміну від інших базових експериментальних відділів Інституту, 
що народилися на основі великого відділу фізики напівпровідників Інсти-
туту фізики АН УРСР, а тому вже мали з самого початку деяке обладнан-
ня, відділ оптики створював свою експериментальну базу «з чистого арку-
ша». З одного боку це мало деяку перевагу, оскільки приміщення заповню-
вались більш сучасним, не застарілим обладнанням, а з іншого боку – вима-
гало дуже напруженої роботи по замовленню, установці та запуску великої 
кількості обладнання, що надходило одночасно. Серед них була спектраль-
на апаратура на діапазони від ультрафіолету до ІЧ-області, як стандарт-
на типу ДМР-3, ІСП-51, СФ-4, ІКС-12, так і досить висококласна на той пе-
ріод - ДФС-12, ДФС-13, СФ-10, PGS-2. Запускалося оптичне устаткування і 
під майбутні роботи з  контролю матеріалів – інтерферометри (Лінніка, Ре-
лея, Жамена) і прецизійні гоніометри. Групи  відділу, що планували займа-
тися технологією та оптикою тонкоплівкових систем (електролюмінесцент-
них і багатошарових інтерференційних), запускали сучасні технологічні ва-
куумні установки з напилення, одночасно модернізуючи їх системи контро-
лю товщини шарів напівпровідників, діелектриків і металів, що осаджують-
ся. Оснащувалася оптико-механічна майстерня відділу, де згодом викону-
валися замовлення всього інституту.

Організація відділу оптики збіглася за часом з однією з найважливі-
ших подій розвитку оптики в 20-му столітті – винаходом лазерів. М.П. Лиси-
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ця відразу ж оцінив історичне значення й перспективу цього відкриття. Тому 
основний науковий напрямок відділу, пов’язаний з вивченням енергетичної 
структури напівпровідникових сполук оптичними спектроскопічними мето-
дами відразу ж було доповнено дослідженнями з оптичної квантової елек-
троніки й нелінійної оптики.

Під керівництвом М.Р. Куліша група співробітників включилася в неого-
лошене змагання кількох академічних і університетських колективів в Укра-
їні за перший запуск власного лазера на рубіні. Для його оптичної накачки 
використовувалися ксенонові імпульсні лампи, що живилися розрядом гро-
міздких батарей великої ємності. Звуковий ефект при їх розряді не посту-
пався пострілу гаубиці середнього калібру. В «лазерній гонці» проспект На-
уки виявився лідером в Україні. Потужний на той час лазер був створений 
і запущений М.Р. Кулішем уже в 1962 році, майже одночасно з групою його 
університетського однокурсника Н. Прокопюка, який працював в Інституті 
фізики в лабораторії В.Л. Броуде. Це було помітною подією в житті нашого 
Інституту. Більшість співробітників інших відділів вважали своїм обов’язком 
побачити працюючий лазер, а головне – переконатися в можливості проби-
ти мікроотвір у лезі безпечної бритви при фокусуванні одного світлового ім-
пульсу тривалістю всього кілька мікросекунд.

Резонанс серед учених на відкриття й створення лазерів був настільки 
великий, а перспективи їхнього практичного використання настільки оче-
видні, що в Академії Наук України була створена нова Наукова рада з про-
блеми «Квантова електроніка». Через важливість проблеми керував нею 
сам Президент Академії наук України Б.Є. Патон. Своїм заступником він 
призначив М.П. Лисицю. З ініціативи останнього був заснований регулярний 
науковий збірник «Квантова електроніка», Головним редактором його став 
М.П.Лисиця, а відповідальним секретарем – М.Я.Валах (згодом – І.В. Фе-
кешгазі). Всесоюзний журнал під аналогічною назвою, що редагувався ака-
деміком А.М. Прохоровим, з’явився в Москві пізніше.

Квантова електроніка стала додатковим стимулом активізації робіт з 
фізики напівпровідників в 60-ті роки минулого століття. Справа в тому, що 
існуючі на той час дані з оптики та фотоелектрики напівпровідників не за-
лишали сумнівів в їх перспективності як активних середовищ для генера-
ції, керування та реєстрації лазерного випромінювання. Як найбільш реаль-
ні сполуки розглядалися і сполуки А2В6, в одержанні та дослідженні яких 
Інститут напівпровідників Української Академії наук був відомим у країні ав-
торитетом. Тому не дивно, що наш Інститут був включений як співвикона-
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вець декількох тем, що виконувалися по Постановах Державного Коміте-
ту з науки й техніки СРСР, в яких головними організаціями були МГУ (ка-
федра академіка Р.В.Хохлова), ФІАН ім. П.Н.Лебедєва ( лабораторія акад. 
Н.Г.Басова) і НДІ прикладної фізики (чл.кор. НАН СРСР Л. Н. Курбатов). Від-
діл оптики виконував необхідні для створення електрооптичних модулято-
рів прецизійні спектральні дослідження дисперсії показника заломлення й 
подвійного променезаломлення кристалів CdSxSe1-x різного компонентно-
го складу (М.П.Лисиця, Л.Ф.Гудименко, В.Н. Малинко, С.Ф. Терехова). Була 
також обґрунтована можливість істотного збільшення точності інтерферо-
метричного контролю оптичної однорідності напівпровідникових і діелек-
тричних пластин при використанні запропонованого варіанта одночасно-
го освітлення об’єкта набором близьких спектральних ліній (Л.Й. Бережин-
ський, М.Я. Валах). 

Ці дослідження, стимульовані прикладними завданнями, були допо-
внені фундаментальними дисперсійними дослідженнями екситонних явищ 
з використанням класичної оптичної методики гаків Рождественського 
(М.П.Лисиця, Н.А.Онищенко, А.В.Столяренко, С.Ф.Терехова). Унікальність їх 
полягала в тому, що експерименти були реалізовані на рекордному за лі-
нійнійною дисперсією спектрографі ДФС-13, що дозволяв досить докладно 
простежити хід показника заломлення усередині смуг екситонних перехо-
дів при різних інтенсивностях лазерного випромінювання. У результаті на-
очно був продемонстрований ефект зникнення екситонів при високій кон-
центрації фотогенерованих носіїв і виникнення электронно-діркової плазми.

Це був не єдиний виявлений і досліджений ефект трансформації оптич-
них властивостей напівпровідників при високих рівнях оптичного збуджен-
ня. Важливе значення мав виявлений у відділі й досліджений в 60-ті-70-ті 
рр. ефект насичення міжзонного поглинання та різкого перемикання в ре-
жим індукованої прозорості, що мав місце в кольорових скляних фільтрах 
при лазерному впливі (М.П. Лисиця, М.Р. Куліш, А.Ф. Мазниченко). У випад-
ку випромінювання рубінового лазера  ефект найбільш різко проявлявся 
для фільтрів ГОІ марки КС-19 (аналогічні фільтри за кордоном вироблялися 
всесвітньо відомою фірмою Shott). Це явище мало подвійне значення. По-
перше, поміщена усередині лазерного резонатора пластинка такого філь-
тра відігравала роль досить ефективного модулятора добротності, забез-
печуючи найбільш простий шлях одержання гігантських лазерних імпульсів 
і самосинхронізаціі мод когерентного випромінювання. Цей метод пасивної 
модуляції добротності став популярним у нелінійно-оптичних дослідженнях. 
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І по-друге, ці дослідження більш ніж на 20-років передбачили бум з дослі-
дженнями з оптики нульмірних напівпровідникових систем. Справа в тому, 
що зазначені фільтри являють собою скляну матрицю з інкорпорованими в 
неї мікрокристалітами напівпровідників А2В6 (CdSe-CdS). Залежно від тех-
нології одержання фільтрів (тривалості відпалу) середній розмір мікрокрис-
талітів може становити кілька нанометрів, що співмірно з типовим екситон-
ним радіусом напівпровідників А2В6. З цієї причини згодом наприкінці 80-х 
років саме на цих об’єктах була виконана відома серія робіт Євдокимова 
та Ефроса (ФТІ ім. Йоффе), що поклали початок широким дослідженням 
в усьому світі екситонних явищ в умовах квантово-розмірного обмеження. 
Такі дослідження успішно велися й у нашому відділі (М.П. Лисиця, М.Р. Куліш, 
В.П.Кунец, Н.І. Малиш).

Освоєння різних методів одержання гігантських лазерних імпуль-
сів дозволило тоді ж у другій половині 60-х років почати у відділі роботи 
зі з’ясування природи й домінуючих механізмів оптичного руйнування по-
верхні й об’єму прозорих діелектриків і напівпровідників. Були встановлені 
пороги руйнування для лужно -галоїдних кристалів і напівпровідників типу 
А2В6, А2В5 і А5В6. У світінні факелів, що виникають при ушкодженні повер-
хонь, домінують лінії випромінювання нейтральних і однократно іонізова-
них елементів, що входять до складу пошкоджених тіл. На цій основі був 
запропонований лазерний метод спектроемісійного аналізу (М.П. Лисиця, 
І.В. Фекешгазі). 

Використання пасивної модуляції добротності лазерного резонатора 
при внесенні в нього нелінійного оптичного елемента дозволило одержувати 
ізоформне подовження імпульсів більш ніж на порядок, що мало значення 
для техніки оптичного зв’язку. Мав практичне значення й запропонований 
на основі дослідження двохфотонного поглинання й поляризаційних ефек-
тів у різних кристалах метод використання нелінійно-поглинаючих і оптично 
активних напівпровідникових пластинок для обмеження потужності, стабі-
лізації й корекції просторово-тимчасового розподілу інтенсивності лазерних 
пучків (М.П. Лисиця, І.В. Фекешгазі, П.Е. Мозоль). Крім того на підставі ви-
вчення кутової залежності нелінійної поляризації й генерації другої гармоні-
ки негативними кристалами тетрагональної сингонії була розроблена мето-
дика одночасного визначення абсолютних і відносних значень компонентів 
тензора нелінійної сприйнятливості (М.П. Лисиця, І.В. Фекешгазі).

Відзначені дослідження із квантової електроніки та взаємодії лазер-
ного випромінювання з напівпровідниками складали тільки один напрямок 
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наукової тематики відділу. Більша частина співробітників відділу займала-
ся оптикою й спектроскопією напівпровідників і діелектриків з метою вста-
новлення особливостей їхньої енергетичної структури, обумовленої різни-
ми типами елементарних і колективних збуджень. Цілком природно, що на 
постановку цих досліджень і їхню спрямованість не міг не впливати попе-
редній науковий досвід керівника відділу. Справа в тому, що М.П. Лисиця 
був запрошений  В.Є. Лашкарьовим у створений ІН АН УРСР коли Михай-
ло Павлович був уже відомим країні фахівцем в області інфрачервоної мо-
лекулярної спектроскопії й оптики тонких шарів. За пару років до його пе-
реходу в Інститут його університетські аспіранти й дипломники (Г.А. Холо-
дарь, О.В. Вакуленко, В.М. Корсунський, М.Я. Валах) уже почали викорис-
тання інфрачервоної спектроскопії в дослідженні напівпровідників. Тому не 
дивно, що однією з перших дослідницьких груп у відділі стала група інфра-
червоної спектроскопії, оснащена спочатку спектрометром ИКС-12, а по-
тім і двохпроменевими приладами, у тому числі непоганим на той період ні-
мецьким приладом UR-10. Групу очолив В.Н. Малинко, а потім до неї уві-
йшли М.Я. Валах, Г.Г. Цебуля, Е.В. Підлісний. Це були одні з перших у краї-
ні інфрачервоних досліджень напівпровідникових кристалів. Вирішувалися 
кілька завдань.

Насамперед розпочаті ще в університеті М.П. Лисицею і його аспіран-
том О.В. Вакуленко дослідження поглинання випромінювання вільними но-
сіями заряду в кремнії та германії були розширені на сполуки А3В5 і А2В6 і 
доповнені вимірами інфрачервоного плазмового відбивання вільними носія-
ми. Цей цикл досліджень у той період був особливо актуальний у зв’язку з 
проведенням у світі інтенсивних теоретичних та експериментальних робіт зі 
створення напівпровідникових лазерів (у ФІАНі СРСР ці роботи велися Н.Г. 
Басовим, А.Н. Крохіним і Ю.І. Поповим). Саме поглинання вільними носіями 
в напівпровідниках, яке на відміну від добре відомого для металів Друдів-
ського закону λ2 виявилося більш складним, виступало в ролі негативного 
фактора, що ускладнював генерацію когерентного випромінювання на між-
зонних переходах. У результаті перші спроби використовувати кремній і гер-
маній виявилися безперспективними через те, що підсилення не компенсує 
активні втрати, пов’язані з поглинанням на вільних носіях в області початку 
міжзонного поглинання. У прямозонних сполуках А3В5 і А2В6 ситуація, на-
впаки, виявилася сприятливою.

Треба сказати, що в середині 60-х років японські фізики Хага й Киму-
ра виконали серію робіт з розвитку квантово-механічної теорії поглинан-
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Організатор і керівник відділення оптики та наукової школи
з оптики і спектроскопії академік НАН України М.П. Лисиця.

Обговорення планів нової тематики у відділенні оптики
(зліва направо: М.П. Лисиця, М.Я. Валах, Г.Г. Тарасов, 

Ю.А. Первак, А.М. Яремко, В.О. Юхимчук).
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ня світла вільними носіями в напівпровідниках, що приймала до уваги різ-
ні можливі механізми розсіювання носіїв. Отримані у відділі оптики експе-
риментальні результати виявилися гарною основою для докладної перевір-
ки й підтвердження адекватності зазначеної теорії, чим до кінця 60-х років 
і завершилися роботи з даної тематики. 

Інший напрямок досліджень, що проводилися в той же період у групі 
інфрачервоної спектроскопії, був пов’язаний з впливом ефектів розупоряд-
кування й легування на фундаментальні оптичні характеристики напівпро-
відників. З важливістю цих факторів пов’язувалася суперечливість бага-
тьох експериментальних даних, отриманих на однакових напівпровідниках 
у різних лабораторіях світу. Особливо критичними в цьому напрямку були 
важливі для кожного напівпровідника дані по крайовому поглинанню, що ві-
дображали особливості його енергетичної структури. Виконані Г.Г. Цебулею 
і В.М. Малинко дослідження цього питання підтвердили можливість істотної 
модифікації спектральної залежності крайового поглинання монокристала 
за рахунок навіть дуже тонкого (на рівні мікронів) разупорядкованого при-
поверхневого шару напівпровідника, створеного порушеннями внесеними 
на етапі механічного полірування зразка. В області малого поглинання край 
здобував експоненціальний (т.зв. «урбахівський») характер.

Дослідження сильно легованих кристалів CdS (М.П. Лисиця, М.Я. Валах 
і С.Ф. Терехова й Н.І. Витріховський) зняли протиріччя між багатьма резуль-
татами по крайовому поглинанню сильнолегованих напівпровідників. Було 
показано, що в цьому випадку висока концентрація вільних носіїв заряду 
вимагає врахування не тільки добре відомого оптичного ефекту Бурштейна-
Мосса, але й розглянутої теоретично В.Л. Бонч-Бруєвичем обмінної взаємо-
дії носіїв. Оскільки останнє, на відміну від ефекту Бурштейна-Мосса, спри-
чиняє ефективне зменшення, а не збільшення енергій міжзонних переходів, 
то результуючий ефект зсуву краю поглинання може змінювати знак зі змі-
ною легування.

Нарешті, третім, більш масштабним напрямком досліджень, що поча-
лися методами ІЧ-спектроскопії і продовжуються досьогодні методами ком-
бінаційного розсіювання світла, є спектроскопія коливальних збуджень у 
твердих тілах. Вона стала логічним продовженням університетської діяль-
ності М.П. Лисиці по спектроскопії коливань молекул і ролі резонансних вза-
ємодій. Після його переходу в Інститут акцент був зроблений на вивченні 
спектроскопічних проявів резонансів у кристалічній фазі речовини. У цьо-
му випадку крім можливого внутрішньомолекулярного ангармонічного резо-
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нансу Фермі актуальним стає і міжмолекулярна взаємодія, що приводить до 
зонного характеру енергетичного спектра. 

Особливий інтерес представляє часта ситуація, коли в елементарну ко-
мірку кристала входять кілька молекул. Ідея розвиненого підходу в цьому 
випадку полягала в розгляді внутрішньомолекулярного коливання як коли-
вального екситону типу Френкеля і використанні відомих уявлень про між-
молекулярний резонанс, розвинених А.С. Давидовим для звичайних екс-
итонів малого радіуса. Можливе різноманіття результуючих коливальних 
спектрів кристала при цьому визначається співвідношенням Ферміївсько-
го (внутрішнньомолекулярного ангармонічного) і Давидівського (міжмолеку-
лярного екситонного) розщеплень. Була розвинена квантово-механічна те-
орія результуючого резонансу, що отримав назву комбінованого резонан-
су Фермі-Давидова (М.П. Лисиця, А.М. Яремко). Теорія була багаторазово 
апробована при інтерпретації експериментальних коливальних спектрів по-
глинання цілого ряду молекулярних кристалів, досліджених співробітницею 
відділу Н.Є. Ралко, і узагальнена в монографії М.П. Лисиці та А.М. Яремка.

Іншим напрямком досліджень по коливальній спектроскопії була про-
блема локальних коливань домішкових центрів у різних типах діелектрич-
них і напівпровідникових кристалів. Для перших вивчалися особливості часу 
життя коливних збуджень молекулярних домішок (наприклад SО4, NO3 або 
MnO4) у зв’язку з розвинутою М.А. Кривоглазом теорією розпадних і моду-
ляційних процесів, зумовлених ангармонізмом різного порядку. З цією ме-
тою Л.Й. Бережинським були виконані температурні дослідження ширин ко-
ливних смуг різних молекулярних домішок у багатьох лужно-галоїдних крис-
талах. Теоретичний аналіз великого об’єму цих експериментальних резуль-
татів був виконаний М.П. Лисицею, Л.Й. Бережинським і Г.Г. Тарасовим. 

Що стосується локальних коливань домішок у напівпровідникових крис-
талах, то об’єктами дослідження М.Я. Валаха були кристали А2В6 (CdSe, 
CdTe, ZnSe) з ізоелектронними домішками заміщення (за звичай – атоми сір-
ки). Інтерес до цих об’єктів визначався декількома причинами. По-перше, 
через складність хімічного розділення речовин, утворених ізоелектронни-
ми атомами (наприклад, сіркою та селеном) у вихідних компонентах, що ви-
користовувалися при вирощуванні напівпровідникових монокристалів, від-
носно великий зміст електрично неактивних «споріднених» атомів домішки 
(~ 1%) є типовим явищем для халькогенідів. По-друге, при збільшенні вміс-
ту такої домішки проблема її впливу на коливний спектр основного криста-
ла переходить у важливу в теоретичному й прикладному аспектах пробле-
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му перебудови фононного спектра напівпровідникового твердого розчину. 
І нарешті, по-третє – перші ж експерименти на кристалах CdSe:S показа-
ли, що ні концентраційні, ні температурні зміни смуги локального коливання 
атомів сірки не узгоджуються з теоретичними моделями, розвиненими для 
локальних коливань. Остання інтрига знайшла своє пояснення завдяки ви-
користанню уявлень про ангармонічний резонанс Фермі, що традиційно вва-
жався раніше актуальним тільки в спектроскопії молекулярних сполук при 
близькості частот якого-небудь внутрішньомолекулярного коливання і обер-
тона іншого коливання. Справа в тому, що практично для більшості ізоелек-
тронних домішок заміщення у всіх актуальних напівпровідникових криста-
лах частоти виникаючих локальних коливань домішки попадають в область 
двохфононних збуджень основної гратки кристала і ступінь ангармонічного 
змішування обох типів коливальних збуджень виявляється істотно залеж-
ною від спектральних особливостей двохфононного спектра.

Актуальність ангармонічних резонансів у динаміці гратки напівпровід-
никових кристалів була згодом підтверджена у великій серії робіт з фоно-
нних спектрів напівпровідникових твердих розчинів, виконаних методом 
комбінаційного розсіювання світла (КРС). Останнє з використанням лазер-
них джерел збудження було освоєно М.Я. Валахом, Л.Й. Бережинським і 
В.В. Артамоновим одними з перших в Україні. Ними ж ще на початку 70-х ро-
ків для підвищення чутливості експериментальної установки при реєстра-
ції слабких ефектів розсіювання була використана традиційна сьогодні в 
спектроскопії КРС реєстрація в режимі рахунку одиночних фотонів з охоло-
дженням ФЕП. У результаті у відділі були початі систематичні дослідження 
компонентної перебудови фононних спектрів у напівпровідникових твердих 
розчинах, які на той час ставали основними функціональними матеріалами 
оптоелектроніки. Було показано (М.П. Лисиця, М.Я. Валах, В.В. Артамонов, 
А.П. Литвинчук, А.М. Яремко), що передбачувані теорією одно-, двох- або 
трьох- модові типи перебудови фононного спектра при зміні компонентного 
складу можуть бути ускладнені ангармонічним резонансом одно- і двох- фо-
нонних збуджень. На відміну від класичного внутрішньомолекулярного ре-
зонансу Фермі для дискретних станів, у цьому випадку зонний характер фо-
нонних спектрів кристалів спричиняє прояв резонансного змішування у ви-
гляді типового резонансу Фано з можливим характерним антирезонансним 
спектральним провалом, що спостерігався раніше в автоіонізаційних атом-
них спектрах, а задовго до цього був теоретично обґрунтованим Брейтом і 
Вігнером у ядерній фізиці. Отримані в даних дослідженнях всі експеримен-
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тальні прояви взаємодії в спектрах КРС ряду напівпровідників були кількіс-
но описані розвинутою теорією, що враховує одночасно механічний і елек-
трооптичний ангармонізми.

Ще більш типовим явищем обговорювана резонансна взаємодія вияви-
лася в спектроскопії фононних поляритонів. Частота їх, як відомо, варію-
ється в широкому діапазоні при зміні хвильового вектора. Саме це спричи-
няє більшу ймовірність перетинання і резонансу їх із зонами великої щіль-
ності двохфононних збуджень. Теоретично це явище було розглянуто в ро-
ботах В.М. Аграновича та М.П. Лисиці і А.М. Яремко, а стосовно напівпро-
відникових кристалів уперше експериментально вивчено на селеніді цинку 
та карбіді кремнію в роботах М.Я.Валаха, В.В.Артамонова і Ю.М. Ажнюка. 
Це стало можливим завдяки розробленій ними оригінальній методиці вимі-
ру спектрів комбінаційного розсіювання під дуже малими апертурними ку-
тами, що варіються.

Високий експериментальний рівень постановки робіт з комбінаційного 
розсіювання світла у відділі оптики, підкріплений кращим у країні рівнем по-
становки в ІНАН робіт з технології вирощування кристалів А

2
В

6
 (Н.І. Витрі-

ховский, Б.М. Булах, Г.С. Пекар), дозволив уперше експериментально й те-
оретично досліджувати фононні спектри чотирьохкомпонентних систем на 
основі цих напівпровідників і виконати детальні дослідження резонансного 
комбінаційного розсіювання у твердих розчинах А

2
В

6
 (М.Я. Валах, А.П. Лит-

винчук, Г.Г. Тарасов). У результаті були встановлені та інтерпретовані загаль-
ні закономірності спектрів резонансного розсіювання: залежність інтенсив-
ності багатофононних ліній розсіювання не тільки від компонентного скла-
ду кристала, але й поляронних констант його компонентів; домінуюча роль 
багатофононних процесів розсіювання за участю різних поздовжніх оптич-
них фононів твердого розчину. Встановлені закономірності згодом були ви-
користані в дослідженнях резонансного розсіювання в короткоперіодних 
напівпровідникових надградках А

3
В

5
. При цьому був наочно продемонстро-

ваний ефект туннелювання електронних збуджень.
Привнесення в оптику й спектроскопію напівпровідників уявлень, що 

традиційно використовувалися раніше в інших розділах спектроскопії й мо-
дифікація їх, виходячи з особливостей хімічного зв’язку й структури на-
півпровідникових кристалів, виявилися плідними і у дослідженні широкого 
класу т.зв. шаруватих напівпровідників. Багато які з таких сполук перспек-
тивні для використання в голографічному запису інформації, для створен-
ня електрооптичних конденсаторів і батарей, в інтеркаляційних пристро-
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ях. На підставі виконаних у відділі досліджень коливальних спектрів таких 
кристалів (GaSe, InSe, As2S3, PbI2, SbI3, BiI3) був розвинений загальний 
підхід до динаміки їхньої гратки, що приймає до уваги істотну різницю між 
силами внутрішньошарових і міжшарових взаємодій (останні мають пере-
важно Ван-Дер-Ваальсовий характер). Були проаналізовані умови експе-
риментального спостереження резонансної міжшарової взаємодії коливаль-
них збуджень, якісно аналогічного Давидівському розщепленню в спектрах 
френкелівських екситонів у молекулярних кристалах. Воно характерно для 
багатошарових (n≥2) політипів шаруватих кристалів. При такому підході в 
ролі молекули виступає квазіплоский шар, міжатомні взаємодії в якому і 
формують в основному фононний спектр кристала. Цікаво, що такий під-
хід був запропонований і опублікований в Українському фізичному журналі 
М.П. Лисицею, М.Я. Валахом, Л.Й. Бережинським, і В.В. Артамоновим прак-
тично одночасно з публікацією американських авторів в Physical Review. 

Більшість відзначених вище результатів і розвинених нетрадиційних 
для напівпровідників підходів до їхньої інтерпретації було стимульовано зада-
ною М.П. Лисицею із самого початку існування відділу широтою тематики 
робіт як у частині досліджуваних явищ, так і використовуваних методик і 
досліджуваних матеріалів. Останні, як видно з наведених результатів, не об-
межувалися тільки класичними в той час напівпровідниковими кремнієм і гер-
манієм і головними для багатьох відділів інституту сполуками А2В6. М.П. Лиси-
ця вважав важливим і перспективним для майбутньої електроніки і карбід 
кремнію. У відділі була організована група по його вивченню, яку очолив ен-
тузіаст дослідження цього матеріалу О.Т. Сергєєв. Група вела фундаменталь-
ні оптичні дослідження, а також технологічні прикладні  розробки. 

Карбід кремнію характеризується надзвичайно високою температурою 
росту кристалів (Т ≥ 2000 0С). Це робить його рекордно стійким у пристро-
ях високотемпературної й силової електроніки, але в той же час робить до-
сить складною проблему одержання якісних чистих кристалів. Вони виро-
щувалися в Подольску під Москвою та у Ленінграді, але група О.Т. Сергєє-
ва завжди була забезпечена великою кількістю зразків, що дозволяли не 
тільки вести фундаментальні дослідження, але й активно виконувати робо-
ти з госптематики, підтримуючи непогане фінансове забезпечення відділу. 

При дослідженні карбіду кремнію різних політипних модифікацій були 
отримані нові дані про екситонні стани, енергетичні рівні характерних домі-
шок азоту, алюмінію і бору та про світіння донорно-акцепторних пар (М.П. 
Лисиця, О.Т. Сергєєв, В.Ф. Романенко, Ю.С. Краснов). На основі цих ре-
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зультатів були розроблені ефективні стабільні в часі, хімічно, механічно й 
радіаційно-стійкі світлодіоди. Вони були використані в ряді спеціальних при-
строїв військових замовників, а також у якості цифрових і знакових індика-
торів у міні-ЕОМ, розробленої Інститутом кібернетики АН УРСР.

На гетеропереходах, утворених політипними зростками SiC, був вияв-
лений новий тип фото-е.р.с. і створений приймач випромінювання, що од-
ночасно виконував функції аналізатора поляризованого випромінювання 
(М.П. Лисиця, Ю.С. Краснов).

Як відзначалося вище, карбід кремнію виявився досить цікавим 
об’єктом і для досліджень комбінаційного розсіювання світла. Крім описа-
ного поляритонного розсіювання світла, принципове значення для загаль-
них проблем динаміки кристалічної гратки мали отримані дані по фононних 
спектрах КРС різних політипів (М.Я. Валах, В.В. Артамонов, Ю.М. Ажнюк). 
Оскільки різні політипи відрізняються уздовж оптичної осі тільки кількістю 
однакових за структурою шарів SiC, атоми яких входять в елементарну ко-
мірку, то інтерпретація отриманих спектрів здійснювалася на основі уяв-
лення про однакову дисперсію фононних гілок у великій зоні Бріллюена, що 
задається структурою одного шару, але різного розміру мінізони Бріллюена 
(т.зв. складеної зони) для кожного конкретного політипу. У результаті тако-
го складання «гармошкою» для кожного політипу в центрі зони Бріллюена 
виникають свої характеристичні частоти коливань, активні в спектрі КРС.

Такий підхід до аналізу фононних спектрів різних політипів SiC на осно-
ві уявлень про складання зони Бріллюена, зумовленої надперіодичністю, 
став використовуватися ще наприкінці 60-х років задовго до того, як він 
став стандартним при розгляді фононних проблем напівпровідникових над-
граткових наноструктур. Саме тому для співробітників відділу оптики, що 
вели дослідження з комбінаційного розсіювання світла, так легко згодом 
було включитися у вивчення надграток. 

Карбід кремнію виявився цікавим об’єктом у вивченні ще одного ефек-
ту, характерного для різних політипів речовини. Через різний розворот на-
вколо оптичної осі сусідніх структурних шарів у різних політипах різною ви-
являється просторова координація найближчого атомного оточення тих са-
мих атомних вузлів. Відповідно, однакові домішки заміщення в різних по-
літипах (наприклад, донорна домішка азоту) мають різне, характерне для 
кожного політипу, число нееквівалентних положень у кристалічній гратці й, 
як результат, – можуть утворювати в забороненій зоні різні системи донор-
них рівнів. Досить наочне підтвердження такої ситуації було отримано М.Я. 
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Валахом, В.В. Артамоновим, Ю.М. Ажнюком в експериментах по електро-
нному комбінаційному розсіюванню світла в різних політипах SiC. При низь-
ких температурах у спектрах КРС легованих азотом кристалів крім фоно-
нних ліній розсіювання виявилися додаткові лінії, пов’язані зі збудженням 
електронів з основних станів донорів. Число й частоти фононних ліній кож-
ного зразка ідентифікували його політип, а кількість електронних ліній роз-
сіювання точно відповідало числу нееквівалентних позицій, що передбача-
ється теорією, донорів. 

Особливо інформативною діагностика SiC стає при використанні на 
вході спектрометра КРС високоякісного мікроскопа, через який здійсню-
ється лазерне збудження зразка і реєстрація розсіяного випромінювання 
(т.зв. мікрораманівська технологія). У цьому випадку, на відміну, наприклад, 
від рентгенівської діагностики, можливо не тільки ідентифікувати політип-
ний склад зростка SiC, але й з мікронною точністю встановити просторо-
ве положення гетеропереходів на границях політипів (М.Я. Валах, В.В. Ар-
тамонов).

Широта досліджень і об’єм фундаментальних і прикладних результатів 
по карбіду кремнію були настільки великі, що в 1993 році Інститут висунув 
відповідний цикл робіт на Державну премію України в галузі науки й техні-
ки. Серед лауреатів отриманої премії були співробітники відділу Л.Й. Бере-
жинський, М.Я. Валах, і О.Т. Сергєєв. 

З інших цікавих у прикладному й фундаментальному аспектах матері-
алів у відділі, за участю фізика-стажиста з Польщі І. Косацкого, був вико-
наний цикл робіт з динаміки гратки сполук, що виявляють явище супер-
іонної провідності. З експериментально встановлених фононних спектрів 
були отримані дані про процеси температурного разупорядкування решіт-
ки, що визначає перехід у суперіонний стан. Принциповий результат цих до-
сліджень полягає у виявленні кореляції аномалій в електричних властивос-
тях та фононних спектрах. Практично важливим результатом є встановле-
на можливість зменшення температури переходу в суперіонний стан за ра-
хунок статистичного розупорядкування кристалічної гратки у твердому роз-
чині. Всі  ці результати були узагальнені в огляді М. Я. Валаха, І. Косацкого й 
А. П. Литвинчука, замовленому редколегією журналу «Physica Status Solidi».

Відзначені вище дослідження спектрів випромінювання SiC були части-
ною традиційних для відділу фотолюмінесцентних досліджень напівпровід-
ників. Із самого початку існування відділу постановка фотолюмінесцентних 
робіт велася на високому для того часу методичному рівні. Вимірювання ви-
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конувалися в широкому температурному інтервалі з варіюванням умов збу-
дження як по довжині хвилі, так і інтенсивності, велися з використанням 
спектральної апаратури високої роздільної здатності. Для реєстрації слаб-
ких сигналів використовувалися методи синхронного детектування і стро-
бування, реалізовані одним із кращих в Інституті методистів люмінесцент-
них вимірів - Е. Г. Ґулє.

Одним з перших виконаних у відділі циклів люмінесцентних досліджень 
був пов’язаний з вивченням фотолюмінесценції сірчистого кадмію з доміш-
ками рідкоземельних елементів європія й ербія (М. П. Лисиця, Л.Ф. Гуди-
менко). Оригінальність постановки даних вимірів була в збудженні велико-
го об’єму зразка (а отже й досить великої кількості домішкових центрів) за 
рахунок використання двофотонного збудження імпульсами рубінового ла-
зера. У той період це була, очевидно, одна з перших спроб отримати інду-
коване випромінювання на внутрішньодомішкових переходах у напівпровід-
никах. Як відомо, для кристалів А

2
В

6
 це дійсно вдалося реалізувати за кор-

доном тільки через кілька десятиліть після використання для накачуван-
ня сірчистого цинку з хромом нових інфрачервоних лазерів на центрах за-
барвлення. Тоді ж М. П. Лисицею й Л. Ф. Гудименко було показано, що при 
використаному збудженні рідкоземельна домішка дуже слабко перехоплює 
енергію збудження основної гратки й випромінювання відбувається з учас-
тю екситонних станів. Проте були визначені всі компоненти штарківського 
розщеплення ліній і з’ясовано вплив на спектри співактиватора та локаль-
ної симетрії центра.  

Іншим великим циклом люмінесцентних досліджень були роботи з до-
слідження світіння шаруватих кристалів (М.П. Лисиця, Ф.В. Моцний), у тому 
числі з аналізом повідомлення Е. Ф. Гросса, В.И. Переля й Р.И. Шехмаме-
тьева про спостереження т.зв. зворотної водневоподібної серії в кристалах 
BiI3, поясненої ними збудженням біелектрона (біхола). Оригінальність ідеї та 
авторитет її авторів привернули увагу багатьох оптиків. М. П. Лисиця й Ф. В. 
Моцний крім досліджень низькотемпературних спектрів фотолюмінесценції 
BiI3 використовували свої експериментальні дані по спектрах поглинання 
не тільки BiI3, але й близького йому SbI3. В результаті було показано, що, в 
цьому випадку спектр пов’язаний не з біелектроном, а із квантовими пере-
ходами за участю домішкових станів. Ці результати, а також оригінальні ра-
діоспектроскопічні дослідження дефектних та домішкових центрів в шару-
ватих кристалах спільно з результатами теоретичних досліджень резонан-
сів в цих сполуках увійшли в цикл робіт, за який у 2001 році була одержана 
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Державна премія України, лауреатами якої стали співробітники відділу С.С. 
Іщенко, Ф.В. Моцний та А.М. Яремко.

Роль домішкових станів у спектрах світіння була також одним із пред-
метів дослідження при вивченні екситонно-домішкової люмінесценції в мо-
нокристалах кремнію (М. Я. Валах, Г. Ю. Рудько, М. І. Шахрайчук). Через 
дуже малу інтенсивність випромінювальних процесів у кремнії, пов’язаної 
з непрямозонним характером його енергетичної структури, була створена 
спеціальна експериментальна установка на основі модифікації спектроме-
тра ДФС-12 як по робочому спектральному діапазоні, так і по системі реє-
страції, де було використане охолодження інфрачервоного ФЕП та система 
лічби фотонів. В результаті були отримані спектри екситонної люмінесцен-
ції чистого Si на рівні кращих опублікованих у літературі даних. Це дозволи-
ло цілеспрямовано дослідити зміни спектрів світіння екситонно-домішкових 
комплексів (за участю фононів) залежно від домішково-дефектного скла-
ду кристалів. Оригінальність підходу складалася в комплексному пара-
лельному дослідженні оптичних, електрофізичних (ефект Холла) та ЕПР-
характеристик різних зразків кремнію, у тому числі, зі спеціально створе-
ними дефектами. Була встановлена важлива роль легуючої домішки бору в 
утворенні електрично-активних кисневомісних комплексів. При цьому зміна 
концентрації вузлових атомів бору безпосередньо контролювалося по зміні 
інтенсивності екситонно-домішкової фотолюмінесценції.  

Ще одним типом напівпровідникових сполук, оригінальні оптичні влас-
тивості яких стали предметом вивчення кількох груп відділу оптики в 70-і 
роки, були кристали дифосфіду цинку й кадмію. Атоми фосфору в них фор-
мують спіральну ланцюжкову структуру й аналогічно розглянутим вище 
кристалам із шаруватою структурою, їх експериментально встановлені фо-
нонні спектри були інтерпретовані з використанням уявлень про Давидів-
ський резонанс за рахунок міжланцюжкової взаємодії (М. П. Лисиця, М. Я. 
Валах, Л. Й. Бережинський, В. В. Артамонов). Інша їх властивість, що вияви-
лася при дослідженні нелінійного поглинання, була пов’язана з гіротропією, 
що проявляється в повороті площини поляризації лінійно-поляризованого 
випромінювання при поширенні його вздовж напрямку фосфорних ланцю-
гів. Крім дослідження стандартної гіротропії на цих об’єктах вперше експе-
риментально виявлена передбачена раніше теоретично в МГУ С. А. Ахма-
новим і В. И. Жариковим нелінійна оптична активність, яка залежить від ін-
тенсивності лазерних пучків великої потужності (М. П. Лисиця, В. В. Борщ, 
П. О. Мозоль, І. В. Фекешгазі). Малоінерційність ефекту дозволила розроби-
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ти коректори часового розподілу інтенсивності лазерних пучків, що дозво-
ляють здійснювати стабілізацію їхньої інтенсивності.

Інший принципово новий клас поляризаційних явищ був передбачений 
в Інституті в результаті спільних робіт теорвідділу та відділу оптики при 
теоретичних дослідженнях особливостей релаксації вироджених локалізо-
ваних фононних та електронних збуджень у резонансному електромагніт-
ному полі (М. І. Дикман, Г. Г. Тарасов). Виявилося, що анізотропна оптична 
нелінійність може виникати у високосиметричних середовищах. Реальність 
такої ситуації була експериментально підтверджена виявленням і дослі-
дженням явища самоіндукованого повороту площини поляризації лінійно-
поляризованого випромінювання в кубічних кристалах при резонансно-
му збудженні анізотропних тунельно-переорієнтуємих домішкових центрів. 
Експерименти були виконані на кристалах KCl з літієвими й натрієвими F

A
-

центрами (М. П. Лисиця, М. Я. Валах, Г. Ю. Рудько, В. І. Сидоренко). Через 
резонансний характер ефектів для одержання кутів обертання площини по-
ляризації, що становлять кілька десятків градусів, виявилося досить густин 
потужності, що не перевищували 10 мВт/см2. Таким чином, був виявлений 
новий тип гігантської нелінійної оптичної активності.

Аналогічні ефекти перетворення поляризації характерні і для еліптично 
поляризованого випромінювання, де можливий поворот еліпса, та зміна його 
ексцентриситету аж до лінеаризації. За певних умов може виникати нове 
явище поляризаційної бістабильності (М. Я. Валах, Г. Г. Тарасов, А. М. Бродин, 
А. М. Шпак). Виявлені явища можуть використовуватися в керованих оптич-
них елементах і перетворювачах поляризованого випромінювання.

Кажучи про можливі прикладні використання різних нових фундамен-
тальних явищ, виявлених і досліджених у відділі оптики за багато років, і 
чималій кількості реалізованих приладових розробок, слід зазначити, що 
всі роки у відділі велися цілеспрямовані роботи і у конкретному прикладно-
му напрямку. Мова йде про актуальні для оптичного й лазерного приладо-
будування роботи із створення тонкоплівкових багатошарових інтерферен-
ційних систем, що включають дзеркала та фільтри із заданими спектраль-
ними характеристиками і спеціальних светлоподілюючих пристроїв. Відпо-
відна дослідницька технологічна група була створена М. П. Лисицею з пер-
ших днів існування відділу. Під його керівництвом ці роботи велися групою 
В. В. Андрющенко, а потім І .В. Фекешгазі. Справа не обмежувалася чи-
сто технічними аспектами. І .В. Фекешгазі і Ю.А. Перваком були розвину-
ті нові чисельні матричні методи синтезу багатошарових нерівнотовщинних 
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інтерференційних систем і реалізована технологія їх вакуумного осаджен-
ня. Були виготовлені стійкі дзеркала із широкими й вузькими смугами висо-
кого відбиття для лазерів із змінюваною довжиною хвилі генерації; велико-
габаритні (до 240 мм) меніски для телескопів; просвітлені оптичні елемен-
ти для інфрачервоної техніки; інтерференційні фільтри на різні спектраль-
ні діапазони; просторово-поляризаційні розділювачі або з’єднувачі світло-
вих пучків.

У середині 90-х років тематика досліджень відділення оптики істотно 
розширилася та модифікувалася. Пов’язано це було із двома обставинами. 
По-перше, як відзначалося вище, до складу відділу оптики ввійшла вели-
ка група фахівців в області радіоспектрокопії з своєю експериментальною 
базою, що формувалася багато років у рамках відділу радіоспектроскопії, 
створеного при організації Інституту членом-кореспондентом НАН України 
М. Ф. Дейгеном. І по-друге, все більшу частину проведених у відділенні робіт 
стали складати дослідження в області фізики і оптики квантово-розмірних 
наноструктур. 

Що стосується радіоспектроскопічних досліджень, то їх високий рівень 
визначався заслуженим авторитетом школи М. Ф. Дейгена, яка в значній 
мірі задавала рівень цих досліджень не тільки в Україні, але й у колишньо-
му Радянському Союзі. Цьому сприяло вдале об’єднання в рамках відділу 
фізиків-експериментаторів та фізиків-теоретиків, що органічно доповнюва-
ли один одного як у постановці нових досліджень, так і в інтерпретації отри-
маних результатів. 

Минулі роки показали, що підключення групи радіоспектроскопістів до 
великого наукового колективу фахівців в області оптичної спектроскопії, 
включення їх в загальний науковий семінар було, очевидно, найбільш ло-
гічним варіантом збереження потенціалу створеної радіоспектроскопічної 
школи. Спільність багатьох методичних підходів у спектроскопії оптичного й 
радіодіапазону сприяли досить швидкому вирішенню проблеми постановки 
загальних робіт, які взаємно доповнювали одна одну. Це відноситься до до-
сліджень наноструктурованих напівпровідникових (кремній) і діелектрич-
них (гідроксилапатит) кристалів, дослідженню структурних особливостей 
різних форм вуглецевих матеріалів (алмаз, графіт, алмазоподібні аморфні 
плівки, фулерити), проблеми дефектів у карбіді кремнію, дослідженню ша-
руватих напівпровідників. 

Першим циклом цих робіт, що продемонстрували плодотворність комп-
лексного використання оптичних і радіоспектроскопічних методик, було до-
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Доктор фіз.-мат. наук Г.Ю. Рудько і н.с. Є.Г. Г улє ведуть
люмінесцентні дослідження.

Доктори фіз.-мат. наук В.В. Стрельчук і В.О. Юхимчук 
– керівники груп відділу №6, що досліджують 

напівпровідникові наноструктури.
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Радіоспектроскопічні дослідження кристалів ведуть 
(справа-наліво) доктори фіз.-мат. наук С.С. Іщенко, В.Я. 

Братусь і кандидат фіз.-мат. наук І.П. Ворона.

На базі відділу оптики працює Лабораторія ЦККП 
«Раманівсько-люмінесцентна субмікронна спектроскопія» з 
унікальним мікрораманівським приладом Jobin-Yvon T64000.
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слідження взаємозв’язку структурних і випромінювальних властивостей 
матрично-ізольованих кремнієвих квантових точок в SiO2.  Роботи вели-
ся в рамках міжнародного наукового проекту INTAS, у якому крім відділу 
оптики нашого Інституту брали участь колеги з Англії, Іспанії та Росії. Вихід-
ні зразки створювалися імплантацією іонів кремнію в шари SiO2 в Універ-
ситеті Саррей в Англії. Їх наступний відпал з варіацією температури та три-
валості здійснювався в ІФН НАН України. Тут же були проведені паралельні 
вимірювання спектрів фотолюмінесценції, комбінаційного розсіювання світ-
ла та ЕПР. Саме кореляція змін оптичних і ЕПР спектрів дозволила довес-
ти істотну роль інтерфейсу кремнієвих квантових точок і матриці SiO2 у ме-
ханізмі випромінювальної рекомбінації структури (М. Я. Валах, В. О. Юхим-
чук, В. Я. Братусь).

Згодом аналогічний комплексний підхід був використаний для структур 
з квантовими точками Ge, а також кремнієвими наноструктурами, отрима-
ними іншими методами. 

Найбільш важливі результати відділу, отримані з використанням раді-
оспектроскопічних методів, після 1997 року наступні: 

У шаруватих кристалах типу GaSe та BiI3 методами ЕПР та подвійного 
електронного ядерного резонансу (ПЕЯР) знайдено багато нових парамаг-
нітних центрів, визначені їхні характеристики, досліджені властивості. Вста-
новлені загальні закономірності входження домішкових атомів у шаруваті 
кристали та особливості утворення парамагнітних центрів. Пояснені ано-
малії температурних залежностей магніто-резонансних спектрів, обумовле-
ні низькочастотними оптичними фононами, знайдено і пояснено ефект ло-
кальної тримеризації шаруватої структури. (Іщенко С.С., Окулов С.М.). Ці ре-
зультати увійшли у цикл робіт, відмічених у 2001 році Державною премією 
України.

Розвинуто теорію ЕПР та ПЕЯР томографії. (Іщенко С.С., Ворона І.П.)
Встановлено, що основними радіаційними дефектами в гідроксилапа-

титі біологічних тканин є парамагнітні центри СО2  двох типів – аксіальні 
та орторомбічні. Знайдено, що співвідношення кількостей цих центрів за-
лежить від типу опромінення і термічних впливів. Встановлені моделі цен-
трів та механізми утворення. Одержані відомості важливі для ЕПР дозиме-
трії, ЕПР датування та медичної імплантації. (Іщенко С.С., Ворона І.П., Рудь-
ко В.В.)

Розроблено нові методи розділення вкладів різних типів опромінення  
(γ Х, УФ) в радіаційну дозу, одержану біологічним об’єктом. Методи базують-
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ся на вимірах ЕПР томографії та анізотропії спектрів ЕПР пластинок зубної 
емалі та кісток. (Іщенко С.С,, Ворона І.П., Рудько В.В.)

Спільно з Міждисциплінарним центром по магнітному резонансу (уні-
верситет м. Лінчопінг, Швеція) проведені дослідження методом ОДМР влас-
них дефектів в розбавлених нітридах (III-N-V). Знайдено, що домінуючими 
дефектами в таких матеріалах є міжвузлові атоми галію, які можуть утво-
рювати декілька різних парамагнітних центрів. Встановлені радіоспектрос-
копічні параметри таких центрів, а також їх роль у рекомбінації фотозбудже-
них носіїв. (Ворона І.П.)

Розвинута теорія спектрів ЕПР, ЯМР і ЯКР парамагнітних центрів в 
кристалічному полі ікосаедричної симетрії (фулерити). Одержано спін-
гамільтоніан при наявності постійних та змінних електромагнітних полів, 
знайдені його власні значення, а також резонансі магнітні поля. Передба-
чені і досліджені спектри магнітно-резонансних явищ: число ліній, їх віднос-
ні інтенсивності, кутові залежності тощо. Одержано магнітно-резонансний 
спектр хаотично орієнтованих центрів. (Ройцин О.Б.)

Методом МБР визначені пружні константи природних та синтетичних 
монокристалів алмазу різних типів та 6Н і 4Н SiС. Встановлено, що величи-
ни пружних констант нелегованих та легованих азотом і бором синтетичних 
алмазів близькі до відповідних величин природних алмазів. Показано, що 
МБР можна використати для неруйнівної оцінки якості та ідентичності мо-
нокристалічних алмазів, одержаних різними способами та при варіації тех-
нології їх виготовлення. Знайдено, що у кристалах 6Н та 4Н SiС дисперсія 
пружних констант практично відсутня до гіперзвукових частот. (Маєвський 
В.М.)

Встановлено, що під дією ІЧ - лазерного опромінення в вузькозонних на-
півпровідниках A4B6 проходить розпад електронейтральних включень з по-
слідуючою дифузією домішок в вузли гратки.  Одночасна дія ІЧ-лазерного 
випромінювання і зовнішнього електричного поля дає змогу ефективно по-
нижувати концентрацію основних носіїв заряду а також змінювати тип про-
відності напівпровідників А4В6. (Громовий Ю.С.)

Створена детальна нелокальна теорія спінового резонансу електронів 
провідності з врахуванням взаємодії останніх з локалізованими спіновими 
центрами. Ця теорія дозволила проаналізувати вплив легуючих міжвузоль-
них домішок на характер міжатомних зв’язків у твердих розчинах з металіч-
ною провідністю. (Шаніна Б.Д.)

З метою вирішення проблеми створення нових нанорозмірних матеріа-
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лів досліджено спіновий резонанс електронів провідності у нанопорувато-
му вуглецеві, легованому атомами перехідних металів – Ni,Co, Pd, що дало 
можливість з’ясувати умови виникнення феромагнетизму в цих матеріалах. 
(Шаніна Б.Д.)

У співробітництві з колегами Рурського університету у м. Бохумі (Німеч-
чина) проведено розрахунки з перших принципів електронної структури ви-
сокоазотистої сталі, причому показано, що азот сприяє посиленню металіч-
ного типу зв’язку, тоді як вуглець зміцнює ковалентний зв’язок і зменшує 
концентрацію електронів провідності. (Шаніна Б.Д.)

Вуглецево-вміщуючі аморфні плівки та нанокомпозити на їх основі є ак-
туальним класом матеріалів з привабливими механічними, оптичними, елек-
тричними та ін. властивостями, що мають широке практичне застосування 
від унікальних тонкоплівкових захисних покрить для елементів електронної 
техніки до активних шарів випромінюючих оптичних приладів. Дослідже-
но динаміку парамагнітних систем в таких матеріалах – аморфних алмазо-
подібних плівках ( -C, -C:H) і аморфному карбіді кремнію ( -SiC:H).  Впер-
ше виявлено взаємозв’язок між умовами синтезу, мікроструктурою, фазо-
вим складом і величиною внутришніх напружень в плівках, з одного боку, 
та природою і характеристиками парамагнітних дефектів, з іншого.  Вста-
новлено механізм впливу водню на концентрацію дефектів за рахунок зни-
ження внутрішніх напружень у плівках. Вперше в аморфних плівках вияв-
лено ефект анізотропії g-фактора та показано його зв’язок з особливостя-
ми спін-спінової взаємодії в тонких плівках. (А.А. Кончиць, Б.Д. Шаніна,. С.П. 
Колесник, В.С. Єфанов, І.Б. Янчук). 

Виконано цикл досліджень, пов’язаний з вивченням фундаментальних 
властивостей нанорозмірних структур, зокрема ансамблів магнітних нано-
частинок, що мають надзвичайно широкі перспективи застосувань (надгус-
тий магнітний запис, магніторезонансна томографія, лікування та транспор-
тування ліків, проблеми оточуючого середовища та ін.). Метою досліджень 
була розробка фундаментальних принципів та методів діагностики і харак-
теризації властивостей ансамблів магнітних наночастинок (АМН) на осно-
ві явища магнітного резонансу, зокрема, дослідження механізмів взаємо-
дії в ансамблі магнітних наночастинок та шляхів подолання так званого су-
перпарамагнітного бар’єру. Вперше детально досліджено магніторезонанс-
не поглинання в системі одностінні вуглецеві нанотрубки / нанокластери Ni. 
З’ясовано природа магніторезонансних сигналів та фактори, що впливають 
на температурну поведінку спектрів, яка свідчить про перехід від суперпа-
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рамагнітного стану ансамблю наночастинок до блокованого. Вперше вста-
новлено аномальну температурну поведінку спектрів магніторезонансного 
поглинання, що обумовлена конкуренцією механізмів магнітної анізотропії 
в системі двох взаємодіючих магнітних ансамблів наночастинок. (А.А. Кон-
чиць, С.П. Колесник, В.С. Єфанов).

Одночасно започатковано новий напрямок: дослідження нових нано-
композитних матеріалів типу полімер/наноструктуровані вуглецеві напо-
внювачі (фулерени та їх похідні, нанотрубки, детонаційно-синтезований на-
ноалмаз та ін.). Створення таких нанокомпозитів дозволяє значно розши-
рити сфери їх застосування у трибології, біомедицині, космічній техніці. Роз-
винено методику застосування магніторезонансної спектроскопії для ви-
вчення процесів сорбції/десорбції водню в нанокомпозитах та досліджена 
кінетика таких процесів у композиті полі(орто-анісідін)/вуглецеві нанотруб-
ки. Аналіз результатів показав домінування процесів фізісорбції в цій сис-
темі та продемонстрував ефективність методів радіоспектроскопії для ви-
вчення процесів запасання водню в нанокомпозитних системах. 

Іншим прикладом є дослідження  вперше отриманих (А. Буря, Дніпро-
петровський аграрний університет) нанокомпозитів на основі «суперплас-
тика» Фенілон-С2 (Nomex), що є базовим для створення новітніх термостій-
ких конструкційних матеріалів. Нанокомпозити фенілона з різним вмістом 
наповнювачів (фулерен, фулеренова чернь, ультра дисперсний алмаз) до-
сліджено методами ЕПР та фотолюмінесценції в широкому інтервалі темпе-
ратур.  Виявлено, що  окремо взяті наповнювачі часто демонструють ЕПР 
властивості, притаманні двовимірним системам, в той час як в композиті ця 
поведінка носить повністю тривимірний характер. Аналіз цих властивостей 
сукупно з особливостями фотолюмінесцентного відгуку дозволяє встанов-
лювати вміст фракції наповнювача в композиті та робити висновки стосов-
но характеру зв’язку матриця-наповнювач в композиті. (А.А. Кончиць, С.П. 
Колесник, В.С. Єфанов, І.Б. Янчук, Є.Г. Гулє). 

В останнє десятиліття одним з основних напрямків діяльності відділен-
ня оптики стали дослідження напівпровідникових наноструктур. Слід за-
значити дві особливості цієї діяльності. По-перше, значною мірою ці роботи 
ведуться в рамках міжнародного наукового співробітництва з відомими на-
уковими центрами Росії, Німеччини, США, Іспанії, а також колегами з інших 
інститутів НАН України, і в першу чергу – Інститутом фізичної хімії імені Пи-
саржевского. І по-друге, саме проблеми дослідження наноструктур стиму-
лювали більш активне взаємозацікавлене співробітництво відділу оптики з 
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рядом інших підрозділів Інституту в питаннях комплексної діагностики до-
сліджуваних об’єктів. 

Перша обставина дозволяє вести дослідження на зразках нанострук-
тур, отримуваних із використанням найсучасніших технологій, якими воло-
діють наші колеги (молекулярно-пучкова епітаксія, CVD-технологія, методи 
колоїдної хімії). Особливо плідним виявилося співробітництво з російськими 
закладами в рамках Російсько-Української науково-технологічної програми 
«Нанофізика та наноелектроніка», ініційованої академіком Ж. І. Алфьоро-
вим. З декількох десятків конкурсних проектів, що формували програму й 
виконувалися різними колективами, два проекти відділу оптики спільно з 
ФТІ ім. Іоффе РАН (керівники - М. П. Лисиця й П. С. Копьев) та з Інститутом 
фізики мікроструктур РАН (керівники- М. Я. Валах і З. Ф. Красильник) були 
одними з найбільш результативних по кількості спільних наукових публіка-
цій і доповідей на конференціях.

Перший проект був пов’язаний із самоорганізованими наноструктурами 
CdSe/ZnSe із квантовими точками, другий з наноостровцевими структурами 
Ge/Si. У результаті виконання проектів було встановлено, що принципове 
значення для фізики процесу самоорганізованого росту таких структур має 
факт інтенсивної інтердифузії й сегрегації атомів, що формують структуру. 
Виявляється, що навіть при відносно невисоких температурах росту нано-
острівці являють собою неоднорідний твердий розчин з компонентів мате-
ріалу, що осаджується, та підкладинки. Важливо, що встановлений процес 
аномально інтенсивної «гігантської» інтердифузії істотно визначає кінетику 
2D-3D переходу, що лежить в основі росту структури і, як результат, морфо-
логію утворених острівців (форма, розмір, поверхнева густина острівців). Та-
ким чином, було показано, що загальноприйнята модель росту острівцевих 
структур Странського-Крастанова може розглядається тільки як перше на-
ближення (М. Я. Валах, В. А. Юхимчук, В. М. Джаган, А. М. Яремко).

Загальність явища гігантської інтердифузії в наноструктурах, пов’язаної 
з роллю поверхні і стимульованої характерними для наноструктур величез-
ними градієнтами напружень, була потім підтверджена на наноструктурах 
типу А3В5 (М. Я. Валах, В. В. Стрельчук, О. Ф. Коломис), а також системах 
квантових точок, отриманих методами колоїдної хімії (М. Я. Валах, В. М. 
Джаган, С. Я. Кучмій, А. Н. Строюк).

З результатів, що мають загальне значення для фізики наноструктур, 
слід зазначити також експериментальне виявлення високоефективної ан-
тистоксової люмінесценції в структурах з наноострівцями та встановлен-
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ня особливостей процесу резонансного комбінаційного розсіювання світла 
в системах з неоднорідними по розміру й компонентному складу острівця-
ми (М. П. Лисиця, М. Я. Валах, В. В. Стрельчук, А. Ф. Коломис). Приклад-
не значення цих результатів полягає в обгрунтуванні нових можливостей 
оптичних методів для діагностики наноструктур, у тому числі з номінальни-
ми товщинами напівпровідників, що становлять усього декілька молекуляр-
них шарів.

Ряд відзначених результатів були переконливо підкріплені експеримен-
тальними даними, отриманими у взаємодії відділу оптики з колегами із відді-
лення структурного й елементного аналізу напівпровідникових матеріалів і 
систем (керівник - академік НАН України В.Ф. Мачулін). За останні роки чис-
ло спільних публікацій по фізиці наноструктур за участю співробітників обох 
відділень перевищило три десятки статей. Особливо інформативним вия-
вилося поєднання оптичних даних з результатами атомно-силової мікроско-
пії (П. М. Литвин) і рентгенівської дифракції (В. П. Кладько). Саме такий по-
трійний комплекс діагностичних методів дозволив останнім часом просуну-
тися в дослідженні актуальної проблеми просторового упорядкування на-
ноострівцевих структур. Принциповою тут виявилася можливість викорис-
тання в експериментах, проведених у відділі оптики ІФН НАНУ, багатошаро-
вих високоякісних наноструктур на основі сполук А3В5, вирощуваних в Ар-
канзаському університеті США, з яким у відділення є багаторічне наукове 
співробітництво. Встановлено, що визначальним фізичним фактором лате-
рального впорядкування наноострівців з ростом числа шарів у структурі є 
зростаюча роль неоднорідного (анізотропного) розподілу полів пружних на-
пружень, особливо актуальна при високій поверхневій щільності острівців 
(М. Я. Валах, В. Ф. Мачулін, В. В. Стрельчук, В. П. Кладько, П. М. Литвин). 

Широкий спектр важливих наукових результатів отримано в відділі ла-
зерної спектроскопії напівпровідників та діелектриків (завідувач – проф. Г.Г. 
Тарасов). Проведені детальні експериментальні та теоретичні досліджен-
ня динаміки гратки та фотолюмінісценції багатокомпонентних твердих роз-
чинів, які містять магнітну компоненту (напівмагнітних напівпровідників 
HgCdMnTe, HgCdMnSe) (Ю.І. Мазур, С.І. Кривень, С.Р. Лаворик О. В. Кузь-
менко, Г.Г. Тарасов). Доведено, що спінове легування твердих розчинів по-
трійних сполук HgCdTe, HgCdSe приводить до стабілізації їх кристалічної 
гратки та сприяє релаксації внутрішніх структурних дефектів. В результа-
ті екситонна люмінесценція впевнено спостерігається навіть у вузькощілин-
них напівпровідниках. Теоретично досліджений магніто-поляронний ефект 
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та встановлені умови за яких такі квазі-частинки стабілізуються в напівмаг-
нітних напівпровідниках ( А. Ракітін, Г.Г. Тарасов). Роботи з фізики багатоком-
понентних напівмагнітних напівпровідників виконувались в рамках міжна-
родних Volkswagen Stiftung та Deutche Forschung Gemeinschaft грантів спіль-
но з університетом імені Гумбольдта (Берлін, Німеччина) та визнані як одні з 
найбільш успішних робіт за останні роки. 

Спільно з Університетом «Tor Vergata» (Рим, Італія) проведені досліджен-
ня спектрів двохфотонного збудження кристалів кубічних перовскитів, ле-
гованих іонами європію, та показано, що додаткові лінії в спектрах збуджен-
ня виникають за рахунок некубічного збурення 4f станів европія. Побудова-
на теорія спектрів двохфотонного збудження рідко-земельних іонів з ураху-
ванням тонких спінових взаємодій дозволила пояснити поляризаційні влас-
тивості спектрів поглинання цих систем (У. Грассано, Р. Франчіні, С.А. Бой-
ко, Г.Г. Тарасов). Дослідження спектрів фотолюмінісценції рідкоземельних іо-
нів (ербію, ітербію) в фосфатних стеклах та нанокристалах цирконію дозво-
лили встановити нові механізми розширення смуг фотолюмінісценції, що є 
важливим для визначення придатності системи в лініях оптичного зв’язку. 

Великій цикл робіт проведений для визначення фундаментальних влас-
тивостей низько-вимірних квантових систем, зокрема легованих квантових 
ям, які використовуються в транзисторах на високорухливих електронах. 
Ці дослідження проведені у співдружності із лабораторією професора В.Т. 
Масселінка в університеті імені Гумбольдта (Берлін, Німеччина). Основними 
результатами проведених досліджень є встановлення зміни механізму фо-
толюмінісценції із зміною ширини квантової ями поблизу значення, що від-
повідає критичному значенню товщини для модульовано легованих псев-
доморфних напружених шарів AlxGa1-xAs/InyGa1-yAs/GaAs: від екситонно-
го для ширини квантової ями d = 20 нм до зона-зонних переходів в розу-
порядкованих квантових ямах з d = 12 нм; розробка методу детектуван-
ня квантових осциляцій інтенсивності фотолюмінісценції у магнітному полі 
для встановлення характеру локалізації важких дірок. Показано, що ло-
калізація спричинена флуктуаціями сплаву, зокрема неоднорідністю розпо-
ділу вмісту індію в площині шару InyGa1-yAs. В спектрах фотолюмінісцен-
ції сильнолегованих гетероструктур AlxGa1-xAs/InyGa1-yAs/GaAs досліджені 
багаточастинкові екситони (Ферміївські крайові сингулярності) та встанов-
лені умови їх існування при скінчених температурах та в магнітних полях; 
виявлені інтенсивні фононні бічні смуги для безфононних переходів між рів-
нями Ландау в магнітному полі з боку низьких енергій хвоста у спектрі фо-
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толюмінісценції, що є результатом підсиленої фреліхівської взаємодії в сис-
темах з просторовим обмеженням (З.Я. Жученко, Ю.І. Мазур, В.Т. Массе-
лінк, Х. Кісель, Г.Г. Тарасов). Методом міжзонної та міжпідзонної спектроско-
пії визначена електронна структура стрейн-компенсованих InGaAs-InGaP 
надграток, вирощенних на підкладці GaAs. Встановлено, що  енергетична 
границя міжпідзонних переходів 1e-2e є близькою 220 меВ.  Офсет зони 
провідності лежить в області 400 - 500 меВ. 

На основі гетероструктур AlxGa1-xAs/GaAs i AlxGa1-xAs/GaAs/InyGa1-
yAs стало можливим отримання високочутливих GaAs і InGaAs 2DEG мікро-
холлівських приладів (Вас. П. Кунець, М.П. Лисиця, Г.Г.Тарасов, Ю.І. Мазур, 
З.Я. Жученко, В.Т. Масселінк). Ці прилади виявляють лінійність при значен-
нях електричного поля вищих від 1.8 кВсм-1. Вони показують високу магніт-
ну чутливість і чутливість сигнал-шум, не деградуючи навіть при великих си-
лових електричних полях. 

Спільно з Університетом ім. Гумбольдта та Інстнтутом ім.Макса Борна 
в місті Берлін встановлено, що розподіл саморганізованих квантових то-
чок InAs за розмірами, який має бімодальний характер при більш високій 
температурі GaAs підкладки (Т = 505 0С) протягом росту, трансформується 
в мультимодальний при нижчій температурі вирощування (Т = 420 0С) і ви-
користанні переривання росту. Вперше продемонстровано сильний зв’язок 
між квантовими точками, що належать до різних мод. Виявлений тунель-
ний перенос збудження і заряду у системі зв’язаних квантових точок фор-
мулює  нові вимоги щодо створення лазерів на гетероструктурах InAs/GaAs 
(М.П. Лисиця, Г.Г.Тарасов, Ю.І. Мазур, З.Я. Жученко, Вас. П. Кунець Й.Томм, 
В Т. Масселінк). Вперше встановлена спектральна залежність часів перено-
су збудження між основними станами квантових точок InAs/GaAs. Показа-
но , що великі за розміром квантові точки утворюють додатковий насичува-
ний канал релаксації збудження в системі зв’язаних квантових точок, що є 
особливо ефективним при високих температурах. 

Спільно із Арканзаським університетом, США (лабораторія професо-
ра Г. Саламо) встановлена екситонна природа переходів в гетерострукту-
рах із квантовими точками  InAs InP та ідентифіковані екситони, що фор-
муються за участі важких  та легких  діркових станів валентної зони. Пока-
зано, що поява ступінчатого поглинання та наявність двох енергій актива-
ції в спектрах фотолюмінісценції при підвищенні температури в системі вза-
ємодіючих квантових точок є свідченням переходу до двовимірних станів в  
InAs InP квантових точках. Підмішування  станів важких та легких дірок ви-
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значає ступінь анізотропії оптичних властивостей гетероструктури (Ю.І. Ма-
зур, Г. Саламо,  Г.Г.Тарасов, В.Г. Дорогань, З.Я. Жученко). Виконаний цикл фо-
толюмінесцентних досліджень кільцеподібних наноструктур GaAs із кван-
товими точками InAs, одержаними методом крапельної епітаксії.  За допо-
могою статистичного аналізу низькотемпературних спектрів фтотолюмінес-
ценції доведено, що геометричне розташування та міжточкова відстань для 
ненакритих пар квантових точок визначають оптичні характеристики сис-
теми. Отримана кількісна інформація про енергетику обмежених екситон-
них станів в таких парах. Відмінні оптичні можливості крапельної епітаксії 
дозволяють встановити нові закономірності утворення молекулярних екс-
итонних станів та визначити особливості складної динаміки дипольної вза-
ємодії в масивах квантових точок контрольованої геометрії, що є виключ-
но важливим для .створення спін-контрольованих квантових біт. (Ю.І. Ма-
зур, Г. Саламо, К. Линау, Г.Г.Тарасов). Встановлені особливості латерального 
транспорту в системах  із квантовими точками InхGa1-хAs/GaAs, анізотро-
пія якого пов’язана із еліптичною формою квантових точок і залежна від 
їх густини (Ю.І. Мазур, Г. Саламо, Вас. П. Кунець, Г.Г.Тарасов). Відкрито но-
вий механізм переносу носіїв (екситонний перенос) із станів квантової ями 
до станів квантових точок в структурах  InAs:In0.3Ga0.7As/GaAs, які пред-
ставляють собою систему квантових точок, зв’язаних із квантовою ямою. 
Цей перенос є особливо ефективним при малих інтенсивностях оптично-
го збудження та низьких температурах. При цьому спостерігається різкий 
резонанс в області екситонних переходів в спектрах збудження фотолю-
мінесценції, немонотонна температурна залежність сигналу фотолюмінес-
ценції від квантової ями та сильна залежність від інтенсивності збудження 
сигналу фотолюмінісценції квантової ями, які спостерігаються тільки для 
зв’язаних систем квантові точки-квантова яма. Відкритий механізм є важ-
ливим з точки зору створення ефективних лазерних систем на квантових 
точках. Досліджена кінетика фотолюмінесценції наноструктур, що являють 
собою систему квантових точок, зв’язаних із квантовою ямою. Її особли-
вості пояснені ефективним тунелюванням носіїв  із станів квантової ями до 
станів квантових точок, яке контролюється густиною носіїв у квантовій ямі. 
Таке тунелювання інжектує носії в квантові точки та підтримує незмінною 
заселенність станів квантових точок протягом значного часу. Подовження 
часу спаду фотолюмінісценції квантових точок зменшує пороги генерації 
для лазерів на квантових точках та робить більш однорідним їх помпуван-
ня. В результаті система квантових точок, зв’язаних із квантовою ямою є 
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значно ефективнішою, ніж система лише квантових точок в лазерних сис-
темах (Ю.І. Мазур, Г. Саламо,  Г.Г.Тарасов, В.Г. Дорогань, З.Я. Жученко).

Наведені вище результати досліджень фізичних явищ та структур-
ної організації низьковимiрних систем на основі напівпровідникових спо-
лук GeSi, А3B5 та А2В6, оптичних, нелінійно-оптичних  та гальваномагніт-
них явищ в квантових гетероструктурах, в спін-легованих напівпровідни-
ках та стеклах дали важливі результати, які актуальні в системах зв’язаних 
квантових точок, в польових транзисторах, в лазерних джерелах, в детек-
торах IЧ випромiнювання та в записуючих системах. За сукупністю дослі-
джень отримані фундаментальні результати, які можуть істотно вплинути 
на розвиток технології квантових гетероструктур та напівпровідникого ма-
теріалознавства, та є значним внеском у фізику напівпровідників. Конкре-
тизовані режими молекулярно-променевої ептаксiї, що дозволяють виро-
щувати нові гетероструктури з покращеними характеристиками. Визначені 
нові перспективнi напрямки наукових дослiджень в області низьковимiрних 
гетероструктур. Значні перспективи мають дослідження ефектів обмін-
ної взаємодії та дифузії спіну в гетероструктурах з магнітними домішками, 
що є принциповими моментами сучасного фізичного напрямку - квантової 
спінтроніки. Нові перспективи визначаються також у дослідженні ербієво-
збагачених квантових точок у нерівноважних оптичних стеклах. Роботи у 
цих напрямках започаткованi та пiдтримуються мiжнародними проектами і 
договорами про наукове співробітництво відділення із зарубіжними науко-
вими установами.

         (М.Я. Валах)


