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БЄЛЯЄВ ОЛЕКСАНДР
ЄВГЕНОВИЧ

До історії виникнення і діяльності Відділу № 7
ІФН ім. В.Є.Лашкарьова НАН України
«Електричні і гальваномагнітні явища в напівпровідниках»
(1960-2010 р.р.)
В ІФ АН УРСР в 1944 р. було створено відділ фізики напівпровідників, де під керівництвом В.Є.Лашкарьова розпочалися фундаментальні дослідження фотоелектричних явищ у напівпровідниках. Були продовжені дослідження механізму виникнення фотоелектрорушійних сил (фото-ЕРС) у
закису міді (1937-1948 рр.). На відміну від звичайних фотоелементів із запірним шаром створені і вивчені фотоелементи з антизапірним шаром, що
дало змогу вперше в 1946 р. спостерігати біполярну дифузію нерівноважних
носіїв заряду та створити загальну теорію фото-ЕРС і біполярної дифузії в
напівпровідниках (В.Є.Лашкарьов, 1948 р.)
У 1949 році розроблено методи дослідження нелінійної фотопровідності, а в подальшому – комплекс нових кінетичних методів, що дало можливість визначити основні параметри процесів генерації та рекомбінації носіїв заряду в монополярних напівпровідниках, а також детально вивчити
механізми рекомбінації в селеніді кадмію (В.Є.Лашкарьов, 1948 р.).
У 1954 р. в дослідах з Ge відкрито новий тип фотоелектрорушійних
сил у напівпровідниках - об’ємно-градієнтну фото-ЕРС (В.Є. Лашкарьов,
В.О.Романов).
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Доктор фізико-математичних наук, професор
Міселюк Омельян Гервасійович,
завідувач відділом у 1960-1972 рр.

Баранський Петро Іванович,
завідувач відділом у 1972-1991 рр.
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Бабич Вилик Максимович, доктор фізикоматематичних наук, професор,
завідувач відділом у 1991-2004 рр.

В лабораторії напівпровідникових наноструктур.
Кандидати фіз.-мат. наук Наумов А.В. і Алейніков А.Б.
готують низькотемпературний експеримент.
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Баранський П. І. на відпочинку на о. Хортиця (м. Запоріжжя) 2009 р.

Відділ № 7 - відпочинок на природі
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У 1948 р. розпочато дослідження поверхневих явищ у напівпровідниках. Вивчалася поверхнева провідність і контактна різниця потенціалів напівпровідників у зв’язку з адсорбцією газів на їх поверхні (В.Є. Лашкарьов,
В.І.Ляшенко).
У 1950-1960 рр. здійснено кількісні експериментальні дослідження електрофізичних властивостей поверхневих рівнів (В.І. Ляшенко,
О.В.Снітко).
Окреслилися шляхи керування властивостями поверхні та їх стабілізації, що актуально для тонкоплівкової мікроелектроніки, де властивості плівок
великою мірою залежать від стану поверхні (В.І.Ляшенко, В.Г. Литовченко).
У зв’язку з розвитком транзисторної електроніки в ІФ АН УРСР з
1950 р. особливу увагу було надано дослідженням Ge. Встановлено коефіцієнти дифузії і розчинності ряду електрично активних домішок у Ge,
з’ясовано умови й причини виникнення дефектів структури кристалів
(Л.І.Даценко), визначено перерізи захоплювання носіїв обох знаків рядом
домішок. Вивчено також особливості об’ємно-градієнтних явищ, зумовлюваних різними неоднорідностями. На основі цих досліджень розроблено і
впроваджено у промисловість високочастотні діоди і транзистори.
Виходячи з вимог часу і йдучи назустріч бурхливому розвитку напівпровідникової і електронної промисловості в Україні, за ініціативою
В.Є.Лашкарьова і С.І.Пекара (підтриманою Президією АН УРСР) тогочасним
Урядом України в 1960 р. було прийнято рішення про створення (на базі відділів фізики напівпровідників і теоретичної фізики ІФ АН УРСР) нового інституту — Інституту напівпровідників АН УРСР, де були сконцентровані головні дослідження у цій галузі в Україні. У відповідності з постановою Президії АН УРСР роботу новоствореного ІН АН УРСР (з перших днів його існування і аж до 1970 р.) очолював (у якості директора цього інституту) академік АН УРСР В.Є.Лашкарьов зі своїм замісником з наукової роботи к.ф.-м.н.
О.Г. Міселюком.
Зауважимо, що деякі, з числа найбільш ефективно працюючих груп
бувшого відділу напівпровідників ІФ АН УРСР з переводом цього відділу в
новостворений ІН АН УРСР отримали статус самостійних відділів. Саме так
з однієї із груп відділу фотоелектричних явищ в напівпровідниках був створений відділ «Електричні і гальваномагнітні явища в напівпровідниках»,
який з 1960 по 1972 рр. очолював О.Г.Міселюк.
Створенню ІН АН УРСР передувала велика творча підготовка, яка
була проведена в повоєнні роки зусиллями науковців відділу напівпровід200
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ників ІФ АН УРСР, очолюваного В.Є.Лашкарьовим. Тому коротко зупинимося на деяких результатах тих науковців, які згодом (а саме в 1960 р.) склали штатну основу відділу №7.
В повоєнні роки експериментально вивчені і удосконалені сірчаносріблясті фотоелементи, а також показано, що запірним шаром цих фотоелементів є плівка атомної товщини, мало проникна для темнових носіїв
струму (В.Є.Лашкарьов, І.Р.Потапенко, 1946-1948 рр.). При введенні в сірчане срібло деяких домішок, були досягнуті підвищені інтегральні чутливості до 10÷15 мА/лм, а також більш висока стабільність фотоелементів
(В.Ю.Косенко, Е.Г.Мертенс, О.Г. Міселюк, 1946-1948 рр.).
Починаючи з 1949 р. і протягом майже 25 років ці фотоелементи
(ФЕСС – У ) виготовлялися в ІФ АН УРСР і широко використовувалися для
розв’язання різних задач науки і техніки.
В плівках AgS з домішкою PbS виявлена велика від’ємна фотопровідність в діапазоні 0,6÷1,3 мкм, пов’язана з утворенням часток для
фотоелектронів у вигляді колоїдних частинок домішки сірчаного свинцю
(О.Г.Міселюк, Е.Б.Мертенс, 1952 р.).
Відкриття транзисторного ефекту і створення діючих транзисторів
на основі Ge в США (1948-1953 рр.) стимулювало директивні органи СРСР і
УРСР поставити перед рядом НДІ (в тому числі і перед ІФ АН УРСР) задачі
щодо розробки і практичного застосування у виробництві вітчизняних транзисторів на основі Ge . У зв’язку із вказаною обставиною до розв’язання
цих задач були залучені (уже в 1949-1950 рр.) відділ фізики напівпровідників ІФ АН УРСР (завідувач відділу – В.Є.Лашкарьов) і відділ теоретичної фізики ІФ АН УРСР (завідувач відділу - С І.Пекар), які з вказаного часу розпочали комплексні довготривалі наукові дослідження і широкопланові фізикотехнологічні розробки: від отримання монокристалів Ge і вивчення їх електрофізичних властивостей до розробки діючих макетів приладів різного
функціонального призначення. Ці роботи проводилися в тісній співдружності як з провідними інститутами фізико-технічного профілю АН СРСР, так і з
низкою НДІ і СКТБ промислових підприємств електронної промисловості та
кольорової металургії, з якими спільно виконувалися суттєві розділи роботи і де впроваджувалися у виробництво результати, отримані в лабораторіях названих вище академічних і галузевих НДІ.
За планами, погодженими з НДІ і СКТБ Міністерства машинобудування
і приладобудування СРСР в ІФ АН УРСР з 1950 р. покладено початок науковим розробкам, націленим на підготовку високовольтних Ge точкових
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діодів і триодів, які були конче потрібні для створення низькоенергетичних,
за джерелами живлення, і малогабаритних з високою швидкістю ЕОМ. Для
виконання цієї комплексної програми науковці та інженери відділів очолюваних В.Є.Лашкарьовим і С.І.Пекаром, вимушені були вести свою роботу
надзвичайно широким фронтом. Вони розробляли і практично освоювали
ефективні методи очистки і легування Ge, створювали зразки діодів і триодів з характеристиками, які б відповідали умовам досить жорстких технічних завдань (ТЗ), сформульованих замовниками; створювали адекватну
теорію діодів і тріодів паралельно з розробкою технології їх виготовлення в
малих серіях; розробляли і створювали методи контролю рівня стабільності
основних параметрів створюваних ними ж малосерійних напівпровідникових приладів у різних експлуатаційних умовах.
В той же час був створений метод очистки кристалів Ge шляхом проведення повторної перекристалізації злитків за методом Чохральського, який
згодом знайшов застосування у роботі академічних і галузевих лабораторій,
у співдружності з якими проводилася робота щодо освоєння технології вирощування, очистки і легування при використанні розплаву Ge в лабораторних умовах (В.Є.Лашкарьов, П.І.Баранський, В.Ю.Костенко, Е.Б.Мертенс,
О.Г Міселюк, Ю.П.Рябчук, Г.А.Спину).
Паралельно з розробкою фізико-технологічних основ вирощування монокристалів Ge підвищеної якості В.Є.Лашкарьов як завідувач відділу ІФ
АН УРСР стимулював роботи по вивченню фундаментальних характеристик цих кристалів, а також дослідження націлені на пошук ефективних методів зміни властивостей цих кристалів в наперед заданому напрямі, наприклад, за рахунок легування Ge атомами елементів здатних забезпечувати
електропровідність вирощуваним кристалам як n-, так і p- типу, і змінювати
абсолютну величину цього важливого параметра на десяток порядків! Напевне, завдячуючи настільки зваженому і прагматичному підходу у виборі перспективної тематики, сформульована В.Є.Лашкарьовим тема кандидатської дисертації аспіранта того часу П.І.Баранського, мала чітке і прозоре звучання: «Дослідження стану деяких домішок в германії і їх впливу на
рухливість носіїв струму і термо-ЕРС» (1954 р.).
Одним із важливих результатів цієї роботи було експериментально обґрунтоване поняття про електричну активність елементів ІІІ і V груп Періодичної системи Д.І.Менделєєва та періодичну неактивність ізовалентних
домішок ІV групи в Ge (наприклад Sn , Si та ін.), яке з часом стало загальновизнаним і корисним, хоча пріоритет наш в цьому питанні не був захищеним.
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Після захисту кандидатської дисертації Баранський П.І. наступні два роки (1955-1956 рр.) (за розпорядженням директора ІФ АН УРСР
М.В.Пасічника) працював у групі німецьких вчених за тематикою, сформульованою професором М.Штенбеком, що стосувалася експериментальної
перевірки висновків, які випливали з термодинамічної теорії термоелектричних явищ Томсона в напівпровідниках (на прикладі n- i p- типу).
У результаті проведеної роботи було показано, що при точності вимірів
коефіцієнта Пельтьє (Р) і диференціальної термоЕРС (α) не менше 1,5%
відхилення Δ=|P- αT| від співвідношення Томсона P=αT в області домішкової
провідності реальних кристалів Ge досягало 10 ÷ 12%. У той же час (і в межах досягнутої точності вимірів термоелектричних коефіцієнтів ≤ 1,5% ) співвідношення P=αT в області власної провідності кристалів Ge знайшло експериментальне підтвердження. Причиною відхилень Δ від P=αT, що становили 10-12% в області домішкової провідності n- і p-Ge , про які М.Штенбек
і П.І.Баранський доповідали на Всесоюзній напівпровідниковій конференції,
організованій акад. А.Ф.Йоффе (1955р. м. Ленінград) виявився, як показали систематичні дослідження (1956-1959 рр.), прояв неоднорідностей в просторовому розподілі легуючих домішок, з якими пов’язана домішкова провідність будь-яких напівпровідникових кристалів.
Глибокий аналіз і проведені узагальнення цих досліджень привели до
експериментального виявлення характерних для реальних (а не ідеальних)
кристалів з переважаючою домішковою провідністю об’ємно-градієнтного
ефекту Пельтьє, об’ємно-градієнтної
термоЕРС, об’ємно-градієнтного
ефекту Томсона і , навіть, об’ємно-градієнтної інжекції (чи ексклюзії) (П.І.
Баранський, 1958-1960 рр.).
Саме об’ємно-градієнтні термоелектричні ефекти і зумовлювали обговорювальні вище неузгодженості Δ з Р= αТ в області домішкової провідності кристалів Ge, які до виявлення і детального дослідження об’ємноградієнтних термоелектричних ефектів могли викликати лише розгубленість і подив.
Зазначимо, що результати циклу (з легкої руки Альберта Біра) знайшли своє відлуння в світовій науковій літературі, а в монографії академіка НАН України Л.І.Анатичука – директора єдиного в країнах СНД Інституту термоелектрики (м.Чернівці, Україна) в більш пізній час вони взагалі були
віднесені до числа найбільш суттєвих результатів в області термоелектричних досліджень, які були виконані в світовому масштабі дослідниками цієї
галузі.
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У той же час (ще в стінах ІФ АН УРСР) цикл робіт О.А.Бугая, В.М. Василевської, В.Д.Ігнаткова, В.Ю.Косенка, О.Г.Міселюка, Л.А.Хоменка, який
охоплював широкий діапазон досліджень, збагатив науку новими даними
про дифузію і сегрегацію різних домішок в Ge. В межах цього циклу досліджень було виявлено низьку розчинність і міжвузловий характер дифузії
Ag, Fe та Ni в Ge. Було показано, що домішки Fe, Ni, Co, Au і Ag створюють
у забороненій зоні Ge систему енергетичних рівнів, пов’язаних з різними зарядовими станами названих домішок і здатних створювати в Ge ефективні
центри рекомбінації, що значно знижують час життя неосновних носіїв заряду при помірних температурах і виконують роль центрів захоплення при
більш низьких Т (Р.М.Вінецький, К.Д.Глінчук, В.Є.Лашкарьов, О.Г.Міселюк,
Н.Н.Фортунатова, 1954-1960 рр.).
За результатами згаданих вище фундаментальних досліджень проводилася розробка і впровадження у виробництво конкретних рекомбінацій
відносно складу домішок в Ge, що дозволяло ефективно управляти властивостями вихідних кристалів і характеристиками тих приладів, які створювалися на його основі.
Здобута наукова інформація забезпечила розробку імпульсних діодів (як точкових, так і з дифузійними р-n-переходами, а також створення
багатоелементних діодних матриць, рекомендованих до їх використання в
швидкодіючих імпульсних пристроях (О.В.Басюра, К.Д.Глінчук, Г.К.Іванова,
О.Г.Міселюк, О.І.Скопенко, Р.П.Томашевська, Ю.О.Тхорик, 1957-1960 рр.).
На завершення інформації про стан досліджень, проведених відділом
напівпровідників, очолюваним В.Є.Лашкарьовим в ІФ АН УРСР, зазначимо,
що роботи за германієвою тематикою і приладами, що створювалися на
його основі співробітниками названого підрозділу за дорученням директивних органів (15 тем з 1951 по 1960 рр.), виконувалися досить успішно і вчасно, про що свідчили високі оцінки замовників і ті премії, якими відповідні
результати були відмічені.
З реорганізацією відділу напівпровідників ІФ АН УРСР в Інститут напівпровідників АН УРСР (1960 р.) і особливо після захисту докторської дисертації в (1964 р.) О.Г. Міселюком тематика навіть окремо взятого відділу
№ 7 (очолюваного з дня його заснування О.Г.Міселюком, тобто з 1960 і по
1972 рр.) була значно розширена. Тобто крім елементарних і найбільш широковживаних кристалів Ge і Si в сферу наукових інтересів співробітників
нашого відділу відразу ж потрапили інші технічно актуальні кристали, такі
як GaAs, ZnSb, Cdx Hg 1-x Te, а також сегнетонапівпровідники типу A5B6C7,
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A13B5C63, A24В25С66 . Зазначимо, що навіть в оновлених напрямках співробітники нашого відділу досягли суттєвих результатів. Саме ними вперше були
визначені повні системи пружних і п’єзоелектричних параметрів та значення температури Дебая кристалів типу A31B5C36, A12 В4 С36. На основі використання цих і інших даних були запропоновані п’єзоелектричні перетворювачі і елементи пам’яті (О.Є.Бєляєв, Л.П.Гололобов, В.Л.Громашевський,
В.Ф.Мачулін, О.Г.Міселюк, Я.М.Оліх, 1966-1983 рр.).
Щодо атомарних кристалів Ge і Si, то використовуючи деякий досвід,
набутий в роботі над кандидатською дисертацією (П.І.Баранський), а також
відповідні підходи до виконання експериментальних досліджень, які характеризували творчу взаємодію Баранського П.І. з проф. М.Штенбеком на
протязі двох років (1955-1956 рр.), група співробітників відділу №7 (разом з
П.І.Баранським) починаючи з 1960 р. в новоствореному ІН АН УРСР обрала
твердий курс на творчу взаємодію з промисловими підприємствами Міністерства кольорової металургії СРСР (ЗТМК м. Запоріжжя, а згодом і завод
чистих металів – м.Світловодськ), а також підприємствами Міністерства
електронної промисловості СРСР (НВО «Гама» - м. Запоріжжя і «Родон» м.Івано-Франківськ).
Така взаємодія науковців відділу № 7 з промисловими підприємствами Міністерства кольорової металургії СРСР виявилася надзвичайно плідною: адже промисловість формулювала для науковців виключно актуальні
проблеми, які вимагали нагального і науково обгрунтованого розв’язання,
а науковці – оперативно (і без проміжних ланок) могли вводити необхідні
корективи в покращення технології вирощування кристалів і разом із співробітниками промислових лабораторій ставили метрологічне забезпечення
виробничих процесів у відповідності із всезростаючими вимогами державної стандартизації.
Взаємодія науковців відділу №7 з підприємствами Міністерства електронної промисловості СРСР (вірніше, з співробітниками їх КБ) відкривала для них потенціальні можливості покращення якості їх виробів в першу
чергу за рахунок модифікації (і необхідної оптимізації) серії термовідпалів,
що використовувалися в якості невід’ємних процедур при виробництві як
дискретних приладів (типу діодів і транзисторів), так і приладів з розподіленими параметрами (типу ІС і ВІС ).
Масштаби взаємодії відділу №7 з промисловими підприємствами
були суттєво розширені протягом 1972-1992 рр., коли відділ № 7 очолював
П.І.Баранський. В цей період взаємодія відділу № 7 з промисловими лабора205
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торіями напівпровідникової промисловості України взагалі набула стійкого і
системного характеру.
Успішній роботі відділу № 7 в області фізики напівпровідників сприяла не тільки тісна його взаємодія з напівпровідниковою промисловістю
України, а також і та важлива обставина, що ще в стінах ІФ АН УРСР науковцями, що працювали під керівництвом проф. М.Штенбека (в тому числі
і П.І.Баранським), був установлений творчий контакт з теоретиками Чернівецького державного університету, роботу яких очолював видатний фізиктеоретик, заслужений діяч науки УРСР проф. Самойлович Анатолій Григорович. Відмітимо, що творчий зв’язок відділу № 7 з проф. Самойловичем А.Г.
і очолюваною ним кафедрою з часом зміцнів і підтримувався більше 20 років, практично до останніх днів (1906-1981 р.р.) далеко не простого життя
цього видатного вченого і людини з великої літери, далеко не завидної долі.
Та мабуть чи не найбільш важливою передумовою успішної роботи
відділу № 7 було (усталене ще з часів управління відділом О.Г.Міселюком
і характерне для нашого відділу в більш пізній час) регулярне поповнення
творчого колективу відділу талановитою молоддю – кращими випускниками ВУЗів міст Києва, Чернівців, Харкова та ін., багато з яких стали з часом
досвідченими науковцями – кандидатами і докторами наук, про роботу яких
буде йти мова далі.
Виникає законне питання: то що ж було створено співробітниками
відділу № 7 в настільки сприятливих умовах?
У відділі виконані фундаментальні дослідження об’ємно-градієнтних
явищ у напівпровідниках, а також гальваномагнітних ефектів при екстремальних механічних навантаженнях та в сильних магнітних полях. Експериментально винайдені такі нові явища, як парні ефекти Холла та Грабнера,
розроблені оригінальні методи визначення констант деформаційного потенціалу у багатодолинних напівпровідниках.
При вивченні якостей реальних багатодолинних напівпровідників
(типу германію та кремнію) протягом 1955-1965 рр. приділено багато уваги
з’ясуванню природи об’ємно-градієнтних явищ та отримана низка основних
результатів: виявлений об’ємний ефект Пельтье, об’ємно-градієнтний ефект
Томсона, ефект розподіленої ін’єкції (який іноді у закордонній літературі має
назву ефект Баранського) (В.М.Бабич, П.І.Баранський, П.М.Курило). У цьому ж циклі досліджень встановлений зв’язок поміж об’ємно-градієнтними
явищами (у вигляді вихрових термострумів) та порушеннями другого термоелектричного співвідношення (P≠ αТ), що спостерігається у дослідах з ре206
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альними кристалами n-Ge (П.І.Баранський, 1960-1966 рр.).
Значний цикл робіт був присвячений вивченню впливу направленої
пружної деформації (НПД), а також комбінованого впливу НПД і магнітних
полів Н, перекриваючих весь діапазон від слабких до класично сильних і
квантуючих (і найбільш цікавого випадку μH/c ≈ 1), на електрофізичні параметри багатодолинних напівпровідників n-Ge, n-Si і GaP в широкому діапазоні концентрацій ne= Ni. Назвемо лише найбільш важливі, на наш погляд,
висновки, які випливають з результатів цих досліджень.
Так були проведені дослідження n-Ge при екстремально високих механічних напруженнях (25-27 т/см2), які призводять до інверсії найнижчого
(L) мінімуму с-зони з вище розташованим (∆1) та «зверненню» електричних
властивостей германію у властивості кремнію (В.В.Коломоєць, А.В.Федосов,
1970-1977 рр.).
Виявлені два принципово нових механізми, які забезпечують появу
ефекту п’єзоопору при симетричному розташуванні вісі деформації відносно ізоенергетичних еліпсоїдів у германію та кремнію n-типу (П.І.Баранський,
В.В.Коломоєць, А.В.Федосов, 1970-1980 рр.).
Розроблені оригінальні методи виявлення констант деформаційного
потенціалу та визначені ці константи у багатодолинних напівпровідниках
(германій, кремній, GaP) n-типу (П.І.Баранський, А.І.Єлізаров, О.Є.Бєляєв,
Р.М.Вінецький, О.П.Городничий, В.В.Коломоєць, А.В.Федосов, 1975-1979 рр.).
Доведено, що ізоенергетичні еліпсоїди обертання у багатодолинних напівпровідниках при наявності зсувної деформації перетворюються у тривісні еліпсоїди (П.І.Баранський, О.Є.Бєляєв, О.П.Городничий, В.В.Коломоєць,
А.В.Федосов, 1970-1980 рр.).
Експериментально підтверджено, що у з’єднаннях CdxHg1-x Te (при х
≈0,2 та деяких інших умовах сильне магнітне поле може індукувати (в ультраквантовій межі) перехід метал-ізолятор (перехід Мотта) (А.Б.Алейніков,
П.І.Баранський, А.В.Жидков, 1980-1983 рр.).
Комплексні дослідження кінетичних явищ у атомарних монокристалах
Ge і Si, що проводилися широким фронтом у відділі № 7, починаючи з 1960
р., співпали в часі і синхронно супроводжувалися розв’язанням конкретних
задач теорії анізотропного розсіяння (ТАР), що успішно розвивалася співробітниками кафедри теоретичної фізики ЧДУ і експериментаторів відділу
№ 7 ІН АН УРСР, що тривала більше 10-ти років. А.Г.Самойлович, оцінюючи
принципові засади ТАР писав: «Мова йде не про якісь математичні уточнення стандартної кінетичної теорії напівпровідників, а про рішення принципо207
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вих питань».
Виявлені та детально вивчені принципово нові гальваномагнітні ефекти (парні ефекти Холла та Грабнера та ін.), передбаченні теорією анізотропного розсіювання (ТАР), яку розвивала група теоретиків під керівництвом
А.Г.Самойловича були узагальнені у монографії П.І.Баранського, І.С.Буди,
І.В.Даховського, В.В.Коломойця «Електричні та гальваномагнітні явища в
анізотропних напівпровідниках». У творчій співдружності з цією групою узагальнена ТАР на випадок квантуючих магнітних полів та здійснена експериментальна перевірка цієї теорії у дослідах з n-Ge (В.М.Бабич, П.І.Баранський,
В.А.Ільчишин, А.Г.Самойлович, 1975-1980 рр.).
Запропонований оригінальний метод дослідження та вперше винайдені значення параметрів, які визначають фонон-фононну релаксацію в n-Si
(П.І.Баранський, В.В.Савяк, 1978-1980 рр.).
Вслід за викладанням загальних основ ТАР виникла задача створення послідовної мікроскопічної теорії термоелектричних і термомагнітних
явищ, враховуючих анізотропію енергетичного спектра і ефекту захоплення
електронів фононами, яка була розроблена творчим колективом, очолюваним А.Г. Самойловичем і детально викладена в монографії П.И.Баранский,
И.С.Буда, И.В.Даховский «Теория термоэлектрических и термомагнитных
явлений в анизотропных полупроводниках»,Киев,»Наукова думка», 1987.
Приймаючи до уваги нерівноважність розподілу фононів було узагальнено
кінетичне рівняння для електронів у багатодолинному напівпровіднику на
випадок пружньої деформації за умов, що відповідають довільній орієнтації осі деформації по відношенню до кристалографічних осей кристала. Крім
того, вони вперше на рівні послідовної мікротеорії розглянули термоелектричні і термомагнітні явища за умов електрон-фононного захоплення в багато долинних напівпровідниках як при наявності, так і без ОПД. Тобто, в цій
монографії ТАР поширена на новий клас явищ, що виникають в анізотропних напівпровідниках при наявності електричних і магнітних полів, пружних напружень і температурних градієнтів. Термоелектричні і термомагнітні
явища аналізувалися як при наявності, так і без прояву ефекту захоплення
електронів фононами. Якісний і кількісний аналізи всієї сукупності розглянутих ефектів виявилося можливим провести до кінця, обмежуючись введенням всього лише двох (добре вимірюваних на досліді) параметрів: параμ
метра анізотропії рухливості К= II μ і параметра анізотропії термоЕРС заI
μф
хоплення (увлечения) М= II μ ф , що характеризують окремо взятий ізоенерI
гетичний еліпсоїд. Виникнення ОПД (при накладанні на кристал і зміні де208
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формуючої механічної напруги Х в досить широких межах) забезпечило проведення аналізу досліджуваних явищ при різній кількості ефективно проявляючих себе ізоенергетичних еліпсоїдів: від одного (в n-Ge, деформованому стиском в напрямку [111]), до шести (в n-Si без деформації).
Бажання наблизити результати всестороннього теоретичного аналізу п’єзотермоелектричних і п’єзотермомагнітних явищ, що виникають в багатодолинних напівпровідниках, до потреб фізиків-експериментаторів і до
конкретних задач інженерно-технічного профілю стало безпосереднім стимулом до написання монографії П.И.Баранский, И.С.Буда, В.В.Савяк «Теория термоэлектрических и термомагнитных явлений в многодолинных
полупроводниках»,Киев,»Наукова думка», 1992, в якій використані (в кінцевому вигляді) формули, що приведені в попередній монографії і деякі
нові теоретичні результати. Автори монографії зробили спробу узагальнити
експериментально-теоретичні дані, отримані ними (і іншими дослідниками)
на протязі трьох останніх десятиліть в галузі вивчення термоелектричних і
термомагнітних явищ в багатодолинних напівпровідниках (типу n-Si і n-Ge) в
умовах електрон-фононного захоплення як при наявності, так і без ОПД, а
також неквантуючих магнітних полів довільної орієнтації і напруженості. Детальна експериментальна перевірка теорії в певному відношенні являє собою кінцевий етап в формуванні загальної теорії гальвано- і термомагнітних
ефектів, включаючи і явища, що виникають в багатодолинних напівпровідниках при ОПД і прояві ефекту захоплення електронів фононами.
В цей же період експериментаторами відділу був реалізований перехід метал-діелектрик (МД), індукований ОПД в n-Ge:Sb при Х//J//[001], який
виникає за рахунок появи (під впливом ОПД) енергетичної щілини між домішковою і с-зонами. Причиною індукованого ОПД переходу МД є сильне
зниження ступеня перекриття хвильових функцій електронів на домішкових центрах, яке приводить до різкого зменшення боровського радіуса, чим
і забезпечується локалізація електронів на домішкових центрах. Цими ж
причинами зумовлюється приблизно чотирикратне зростання енергії іонізації Sb, Р і As в кристалах Ge при L→Δ1 –інверсії в с-зоні. (П.І.Баранський,
В.М.Єрмаков, В.В.Коломоєць, 1984-1987 рр.)
Приступаючи до системної роботи в області фізики напівпровідників
і напівпровідникового матеріалознавства, розрахованої на освоєння і подальший розвиток наукових основ електронної техніки і мікроелектроніки,
співробітникам відділу було потрібно оглянути і критично осмислити наукові
надбання в цій галузі за попередні 2-3 десятиріччя в світовому масштабі. Ре209
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зультати цієї копіткої роботи матеріалізувалися шляхом опублікування довідника «Полупроводниковая электроника» (П.И.Баранский, В.П.Клочков,
И.В.Потыкевич, 1975), який згодом був перекладений в 2-х томах на французьку мову.
Ефективність планарної технології пов’язана з використанням монокристалів Si великих діаметрів (≥200÷400 мм). Монокристали таких діаметрів можна виростити лише за методом Чохральського, тобто шляхом витягування із розплаву з кварцового тигля. І, отже, такі кристали багаті на
залишкову домішку кисню (~2÷10).1017см-3. Враховуючи те, що розчинність
кисню в кремнії не підкорюється ретроградному закону і досягає максимума (1,8.1018 см-3 ) в точці плавлення кристалів Si як в електрично нейтральному стані (міжвузельне розташування), так і утворювати при термовідпалах (ТВ) в області 350-800°С електрично активні донорні і акцепторні комплекси – вивчення кисню в об’ємі Si завжди було і зараз залишається однією
із актуальних тем напівпровідникового матеріалознавства.
При розпаді пересиченого твердого розчину кисню в кремнії при термообробках (ТО) в області температур 350-800оС утворюється ряд електрично активних донорних та акцепторних центрів кисневої природи, які
суттєво змінюють електрофізичні та структурні властивості матеріалу Si . Вивчення поведінки фонової домішки кисню в кристалах Si у вихідному стані,
після відповідних термообробок та радіаційного опромінення ( γ– та електронами) завжди було і залишається однією із актуальних тем напівпровідникового матеріалознавства.
Зокрема, у відділі №7 з використанням комплексу електрофізичних
методик та електронного парамагнітного резонансу (ЕПР) (відділ №8) було
досліджено ряд властивостей електрично активних комплексів кисневої
природи і встановлено (В.М. Бабич, В.Б. Ковальчук, М.П. Баран, Ю.П. Доценко, К.І. Зотов та інші ), що:
1) При ТО кристалів n –i p-Si в інтервалі температур 350-500оС утворюються три типи термодонорних (ТД) центрів кисневої природи: двозарядні
ТД-центри, мілкі однозарядні ТД-центри (МТД) та глибокі ТД-центри (ГТД).
Утворення ГТД спостерігалося лише в кристалах p-Si(B), збагачених вакансійними комплексами. Підключення до вказаних вище методик методу
фотолюмінесценції (відділ №6) дало можливість встановити, що до складу
ГТД-центру входить домішка бору.
2) При ТО кисневмісних кристалів Si в інтервалі температур 500-800оС
було встановлено утворення цілого спектру однозарядних ТД-центрів з
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енергіями термічної іонізації в інтервалі 10-300 меВ. При цьому показано,
що на спектр цих ТД впливає наявність, чи відсутність в кристалах Si ізовалентних домішок вуглецю, германію та інших.
3) Поряд з останніми ТД-центрами в даному інтервалі ТО відбувається
утворення термоакцепторів (ТА). Зокрема, у відділі №7 (спільно з співробітниками відділу №8) було детально досліджено експериментально і теоретично утворення при ТО в області 650oС ТА-центрів типу Si-nk. Встановлено
їх природу - зв´язок з дислокаційними диполями, що утворюються на початкових стадіях преципітації кисню в цих кристалах.
В монографії В.М.Бабич, Н.И.Блецкан, Є.Ф.Венгер «Кислород в монокристаллах кремния»,Київ, «Інтерпресс ЛТД», 1997 зібрано і систематизовано обширний експериментальний і теоретичний матеріал про властивості кисню в кремнії, отриманий у відділі №7, а також в інших наукових центрах нашої країни та за рубежем. В ній детально розглянуто джерела впровадження кисню в монокристали Si, властивості атомарного міжвузлового
кисню, дефектоутворення в кисневмісних кристалах Si в широкій температурній області (400-1200оС), різні модельні уявлення про природу електрично активних кисневих комплексів (ТД та ТА). Обговорено в монографії також вплив попередніх низькотемпературних та високотемпературних ТО на
утворення ТД та ТА та преципітацію кисню в монокристалах Si , морфологію
преципітатів (і їх критичні радіуси), роль кисню в процесах внутрішнього геттерування, а також розглянуто вплив легуючих та фонових домішок на кінетику утворення та властивості термодонорів.
Незважаючи на велику кількість робіт, присвячених вивченню n-GaP,
до 1970-80 рр. не були надійно установленими механізми розсіяння електронів. Після того як електронні фононні спектри кристала установлені,
для характеристики розсіяння електронів на коливаннях кристалічної гратки необхідно володіти ще й константами електрон-фононного зв’язку для
всіх фононних віток. Зазвичай ці константи визначаються із співставлення експериментальних і теоретичних температурних і польових залежностей кінетичних коефіцієнтів. Одначе для цього необхідно мати для кінетичних коефіцієнтів теоретичні вирази, в котрих була б врахована належним
чином специфіка всіляких діючих в цьому матеріалі механізмів розсіяння.
Але із-за анізотропії ізоенергетичних поверхонь в n-GaP розсіяння стає також анізотропним. Крім того, деякі із механізмів розсіяння (зіткнення з полярними оптичними фононами, міждолинне розсіяння) є до того ще й суттєво непружними. А зміна ступеня компенсації зі змінною температури (за ра211
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хунок концентраційних змін носіїв заряду) веде за собою ще й зміни в рівні
анізотропії розсіяння. Тобто, анізотропний і непружний характер деяких механізмів розсіяння не дозволяє використовувати стандартний підхід при обчисленні кінетичних коефіцієнтів, що базується на наближенні часу релаксації (або тензора часу релаксації). В такій ситуації адекватним методом обчислень є варіаційний метод. Він і був використаний для обчислення тензора рухливості в n-GaP з врахуванням анізотропних і непружних механізмів
розсіяння, характерних для даного матеріалу: внутрідолинного розсіяння на
фононах (акустичних і полярних оптичних), а також на домішкових іонах
і при міждолинних переходах. (П.І.Баранський, О.Є.Бєляєв, О.П.Городнічій,
П.М.Томчук, 1979).
За допомогою вимірів п’єзоопору і анізотропії електропровідності, виникаючих при направленні пружній деформації (НПД) кристала, був досліджений вплив деформації зсуву на взаємодію зон Δ1 та Δ2’ в n-GaP, показано, що деформація зсуву приводить до зміни взаємодії цих зон, в результаті чого змінюються (зростають) значення поперечної ефективної маси електронів m1* (П.І.Баранський, О.Є.Бєляєв, О.П.Городнічій, 1978-1979 рр.).
Представляли інтерес виміри в точці Х зони Брілюена щілини між зонами Δ1 і Δ2’ в кристалах n-Si при накладанні деформації зсуву eyz , а також виявлення можливих змін відносного розміщення зон Δ1 і Δ2’ за рахунок
eyz в кристалах n-Si і n-GaP, в яких вони розміщені одна від другої на енергетичній відстані ~0,4 еВ. Для визначення відносних зміщень зон Δ1 і Δ2’ в
кристалах n-Si і n-GaP було досліджено поглинання світла вільними носіями, яке характеризується наявністю добре вираженого максимуму в області 2,5÷3 мкм, зв’язаного з переходом носіїв із зони Δ1 в зону Δ2’ . Експерименти на недеформованих (eyz =0) і деформованих (eyz ≠0) кристалах (за
умови, що механічне напруження Х//[111] як у випадку n-Si, так і у випадку
n-GaP) дозволили визначити відносне зміщення зон Δ1 і Δ2’, а також (у випад┌┐I
ку відомих eyz і S44) вирахувати константу деформаційного потенціалу
└┘U
(П.І.Баранський, О.Є.Бєляєв, О.П.Городнічій, З.О.Деміденко,1978-1980 рр.).
При всій своїй універсальності кристали Si і Ge всезростаючих вимог
сучасної електронної техніки забезпечити в принципі не могли. А тому, поряд з глибоким вивченням Si і Ge, співробітники відділу № 7 в ефективній
співдружності з співробітниками інших відділів нашого Інституту (і навіть з
науковцями інших організацій і промислових підприємств) вели (і продовжують вести) систематичні дослідження напівпровідникових сполук. До результатів такого класу необхідно віднести монографію A.E.Belyaev, I.Breza,
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E.F.Venger, R.V.Konakova et al. «Radiation Resistance of GaAs-Based Microwave
Schottky-Barrier Devices», Київ,»Інтерпресс ЛТД»,1998, в котрій подано в узагальненому вигляді більш ніж десятилітній досвід наукової спільноти світу і авторські розробки по вивченню впливу високоенергетичного електронного, γ- і нейтронного опромінення кристалів GaAs та приладних структур
на його основі. Необхідно відзначити, що результати опромінення кристалів GaAs нейтронами високих і низьких енергій (або тепловими нейтронами) - якісно відмінні, і глибокий аналіз результатів такого опромінення має
виключно важливе значення для розв’язання задач прикладного характеру. В монографії розглянуто механізми утворення радіаційних дефектів та
радіаційні відпали кристалів GaAs. Подано також аналіз методів поліпшення радіаційної стійкості приладів на основі GaAs і питань, пов’язаних з цією
проблемою.
Не менш важливе пізнавальне і практичне значення мають систематизовані та узагальнені результати дослідження модифікації властивостей
широкого класу технічно важливих напівпровідників (GaAs, GaP, ZnP, ZnSb,
Cdх Hg1-х Te SiC) і контактних структур на їх основі при дії на них потужних
НВЧ випромінювань і наносекундних лазерних імпульсів, приведених в монографії A.E.Belyaev, E.F.Venger, I.B.Ermolovich, R.V.Konakova et al.»Effect of
Microwave and Laser Radiations on the Parameters of Semiconductor Structures»,
Київ, Інтас,2002. Автори цих узагальнень проаналізували особливості стимульованих опроміненням процесів масопереносу, хімічних реакцій, утворення нових фаз у контактних структурах різної природи та встановили їхній зв’язок із параметрами поверхнево-бар’єрних структур. Значна увага
приділена розгляду релаксації пружних напружень, зумовлених впливом
НВЧ опромінювання, залежно від вихідного домішково-дефектного стану
матеріалів, морфології їхньої поверхні та умов опромінювання. Автори суттєво спирались на власний досвід у цій галузі та акцентували увагу на використанні НВЧ і лазерних обробок для поліпшення структурної досконалості
напівпровідникових матеріалів і контактних параметрів.
Перспективам розвитку функціональних матеріалів для науки і техніки присвячена монографія E.D.Atanasova, A.E.Belyaev, R.V.Konakova et
al. «Effect of Active Actions on the Properties of Semiconductor Materials and
Structures», Kharkiv, 2007, в якій детально розглянуті фізико-технологічні аспекти взаємодії НВЧ випромінювання з напівпровідниковими матеріалами
та структурами, що створюються на їх основі. Показано вплив активних обробок (НВЧ обробка γ- опромінювання 60Co і швидкий термічний відпал) на
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процеси структурної релаксації в контактах ТіВ2- GaAs (ZnP, GaP, SiC). Проаналізовані особливості впливу НВЧ і γ- випромінювання 60Co на електричні
характеристики резонансно-тунельних діодів на основі гетеропереходів Al
GaAs- GaAs і арсенідгалієвих тунельних діодів з δ-шаром в області просторового заряду. Наведені експериментальні дані з впливу НВЧ випромінювання на модифікацію дефектів в структурах SiO2- GaAs (SiC). Розглянуто
стимульовані НВЧ випромінюванням ефекту в системах нанокристалічний
кремній – кремній. Значне місце автори монографії відвели аналізу ефектів,
викликаним НВЧ і γ- опромінюванням 60Co в структурах Та2О5-Si, в залежності від умов формування Та2О5.
Починаючи з 80-х років Бєляєвим О.Є. і очолюваним ним колективом науковців проводилися систематичні дослідження ряду фундаментальних процесів електропереносу і рекомбінації нерівноважних носіїв електропереносу і рекомбінації нерівноважних носіїв заряду в вузькощілинних немагнітних (CdHgTe) і напівмагнітних (Mn Hg Te, CdMnHgTe, CdMnHgSe) твердих розчинах при наявності флуктуацій локалізованих магнітних моментів,
тощо). В результаті було спостережено ряд нових ефектів, а саме: перехід
метал-неметал (ПМН) андерсонівського типу в вузькощілинних А2В6 , індукований магнітним полем, перехід в стан з мінімальною металічною провідністю в безщілинному CdHgTe в магнітному полі, обумовлений граничним
розупорядкуванням електронного розсіяння магнітним полем. В напівмагнітних напівпровідниках р-типу було виявлено, що термодинамічні флуктуації локальної намагніченості призводять до нового механізму стрибкового переносу заряду з участю збуджених по спіну рівнів акцептора, а нерівноважний розподіл носіїв у флуктуаційно уширеній домішковій зоні, що виникає при ударній іонізації домішок напівмагнітних напівпровідниках р-типу,
призводять до струмової бістабільності S-типу. (О.Є.Бєляєв, М.В.Шевченко,
С.М.Коміренко, Ю.Г.Семенов, 1980-1985 рр.).
Поряд зі згаданими вище, стали дослідження транспортних і оптичних явищ в квантових багатошарових гетероструктурах та системах із зниженою розмірністю. Квантово-механічний підхід до пояснення процесів поглинання світла вільними носіями заряду, розвинутий О.Є.Бєляєвим (спільно з П.М.Томчуком і З.О.Демиденко), дозволив вирішити задачу, пов’язану з
впливом особливостей зонної структури і специфіки розсіяння носіїв заряду при поглинанні ІЧ-випромінювання. Цикл робіт був присвячений вивченню природи і властивостей домішкових центрів, що формують метастабільні і резонансні стани у напівпровідниках. Перша задача була пов’язана з
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проблемою DX-центрів в твердих розчинах Alх Ga1-х As і її вирішення переконливо підтвердило модель сильної граткової релаксації для DX-центрів.
Вперше виявлено прояв у залишковій фотопровідності водневоподібних
станів, пов’язаних зі вторинними мінімумами зони провідності. Друга задача стосувалася дослідження унікальних енергетичних і магнітних властивостей твердих розчинів селенідів ртуті з залізом, кобальтом, марганцем або хромом. Найбільш важливим результатом цього циклу було визначення абсолютного положення екстремумів зон Г6 та Г8 в залежності від
складу. Отримані дані дають пряме свідчення про порушення правила «загального аніона». (О.Є.Бєляєв, М.В.Шевченко, П.М.Томчук, З.О.Демиденко,
Ю.С.Рябченко, Ю.Г.Семенов, О.У.Савчук, 1985-1990 рр.)
Суттєвий внесок був зроблений у вирішення задачі про формування тунельного струму в резонансно-тунельних діодах. Експериментально визначено умови, за яких тунелювання має когерентний або послідовний характер. Вперше було спостережено ефект квантової інтерференції в резонансно-тунельних діодах з широким спейсером. Методи ємнісної
і магніто-тунельної спектроскопії, розвинуті Бєляєвим, разом з співробітниками, суттєво розширили експериментальні можливості в дослідженні низьковимірних систем (КЯ, КД, КТ). Ці та інші роботи важливого технічного напрямку успішно розвиваються і зараз співробітниками нашого відділу в тісній співдружності з науковцями інших відділів нашого інституту, а також
спеціалістами виробничих підприємств електронної промисловості України.
(О.Є.Бєляєв, С.О.Вітусевич, С.В.Данилюк, 1995 – 2000 рр.)
В завершення слід лише додати, що відділом фізики напівпровідників ІФ АН УРСР незмінно керував аж до організації (в жовтні 1960 р.) Інституту напівпровідників АН УРСР академік АН УРСР В.Є.Лашкарьов. Він же
разом з О.Г.Міселюком, були головними організаторами новоствореного інституту, першим директором якого став академік АН УРСР В.Є.Лашкарьов.
З часу організації нового інституту і введення в ньому структурних підрозділів відділом електричних і гальваномагнітних явищ в напівпровідниках (Відділ № 7) з жовтня 1960 р. і до вересня 1972 р. керував д. ф.-м.н., професор
Міселюк Омелян Гервасійович.
З вересня 1972 р. до жовтня 1991 р. роботу співробітників Відділу №
7 очолював д.ф.-м.н., проф. Баранський Петро Іванович.
З жовтня 1991 р. до червня 2004 р. роботу Відділу № 7 очолював
д.ф.-м.н., проф. Бабич Вілік Максимович.
З червня 2004 р. і в даний час роботу Відділу № 7 очолює член215
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кореспондент НАН України, д.ф.-м.н., проф. Бєляєв Олександр Євгенович. Одночасно він же є (з 2003 р.) першим заступником директора ІФН ім.
В.Є.Лашкарьова НАН України.
Підтримуючи характерні для Відділу № 7 традиції, керівництво Відділу і дирекція ІФН ім. В.Є. Лашкарьова НАН України прикладають можливі зусилля для того, щоб підтримувати і зараз творчі зв’язки з промисловими підприємствами електронної промисловості України, а також з підприємствами електронної промисловості РФ.
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