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Відділ фізико -технічних проблем іонно - легованих 

шаруватих структур

Відділ створено в 1983 році в складі Сектору поверхневих і контактних 
явищ, керівником якого був академік АН УРСР О.В. Снітко. З часу створення 
відділу керівником його є чл.-кор. НАН України В.С. Лисенко. У відділі працю-
ють два доктори (В.С. Лисенко, О.М. Назаров) та п’ять кандидатів наук (Т.О. 
Руденко, В.І. Кільчицька, І.П. Тягульський, Ю.В. Гоменюк, А.В. Васін).

Основний науковий напрямок відділу – дослідження фізичних явищ в 
багатофазних нанорозмірних тонкоплівкових шаруватих системах і розроб-
ка та створення на їх основі нових методів діагностики та технологічних 
процесів з використанням іонних, лазерних, електронних пучків, імпуль-
сних джерел світла, високочастотної плазми для виготовлення мікро- та 
наноелектронних і оптоелектронних приладів та інтегральних схем з нови-
ми функціональними можливостями. До шаруватих тонкоплівкових струк-
тур, які досліджуються у відділі, відносяться: структури метал – діелектрик 
– напівпровідник (МДН), напівпровідникові нанорозмірні шари на діелектри-
ках і структури кремній-на-ізоляторі (КНІ), високотемпературні надпровідні 
кераміки, структури із матрично-ізольованими напівпровідниковими нано-
кластерами. Структури досліджуються в умовах екстремальних зовнішніх 
впливів, таких як наднизькі та високі температури, радіаційні опромінюван-
ня, високий рівень електричних напруг та інші.

Систематичні комплексні дослідження із залученням великої кількос-
ті вимірювальних методів електрофізичних, оптичних та магнітних харак-
теристик МДН– структур, легованих іонами різних домішок в широкому ін-
тервалі доз та енергії, дозволили з’ясувати процеси формування спектрів 
радіаційних дефектів та їх відпалу в діелектричних шарах, перехідних про-
шарках і на межі поділу діелектрик-напівпровідник; процеси активації іон-
но - легованих домішок при відпалі дефектів в нанорозмірних приповерх-
невих шарах напівпровідників під дією різних активних впливів (термічно-
го, лазерного та фотонного опромінювання, електронних пучків, високочас-
тотної водневої плазми). На основі аналізу отриманих результатів була роз-
роблена теоретична модель малосигнальної провідності та струмів розті-
кання в МДН- структурах із створеними іонним легуванням мілкими p-n, -i-n, 
-n-i-n, -p-i-p-переходами та запропоновані нові методи діагностики для ви-
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значення параметрів бар’єрних структур. Було встановлено і теоретично 
обґрунтовано низькотемпературний механізм відпалу дефектів і активації 
імплантованих домішок в водневій високочастотній плазмі, що дозволило 
розробити нові низькотемпературні технологічні процеси для фінішної об-
робки швидкодіючих низькопорогових схем з високим ступенем інтеграції; 
підвищити радіаційну стійкість МДН– транзисторів до впливу опромінення 
гамма-квантами; значно покращити інжекційну і радіаційну стабільність та 
люмінесцентні властивості світловипромінюючих гетероструктур та прила-
дів на основі МДН-структур із матрично-ізольованими напівпровідниковими 
нанокластерами та нанокластерами рідкоземельних елементів. (Я.М. Вовк, 
Р.Н. Литовський, В.С. Лисенко, О.М. Назаров, В.Б. Попов, Т.О. Руденко, В.І. 
Турчаніков, І.П. Тягульський).

 
Вперше були досліджені і теоретично проаналізовані стохастичні емі-

сійні струми в МДН- структурах (системи Si-SiO
2
, SiC-SiO

2
) в області над-

низьких температур, які пов’язані з тунельним обміном носіями між дво-
ма системами центрів з малими енергіями активації, розташованими в на-
норозмірних прошарках проміжної стехіометрії на межі поділу — аморфний 
діелектрик-напівпровідник та з відповідними дозволеними зонами напів-
провідника. Проведені дослідження дозволили визначити вплив процесів 
перезарядки центрів у перехідному шарі діелектрика на низькотемператур-
ні характеристики МДН-транзисторів (В.І. Зіменко, Ю.В. Гоменюк, Р.Н. Ли-
товський, В.С. Лисенко, О.М. Назаров, І.М. Осіюк, Т.О. Руденко, Т. М. Ситен-
ко, І.П. Тягульський). 

Вперше був експериментально досліджений вплив значних попере-
чних електростатичних полів на фундаментальні параметри надпровід-
ності у високотемпературних надпровідникових кераміках. Встановлено, 
що індукована зовнішнім полем зміна концентрації вільних носіїв в тонких 
приповерхневих шарах високотемпературних надпровідникових керамі-
ках призводить до збільшення критичної температури надпровідності, кри-
тичної густини струму та верхнього критичного поля, що доводить принци-
пову можливість створення на основі таких матеріалів нових видів польо-
вих транзисторних надпровідникових приладів (Ю.В. Гоменюк, В.С.Лисенко, 
Т.М.Ситенко, І.П. Тягульський).

Було розроблено недорогу технологію отримання структур кремній-на-
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ізоляторі (КНІ) з одношаровими та багатошаровими внутрішніми діелектри-
ками методами лазерної та електронної рекристалізації тонких шарів полі-
кремнію і вперше в СНД виготовлені на таких системах МДН-інтегральні схе-
ми різного призначення, здатні працювати при температурах до 250°С та в 
умовах значних імпульсних електричних завад і доз гамма-опромінювання. 
Інтегральні схеми мікропроцесорного набору на структурах КНІ, що були ви-
готовлені разом з державним підприємством «Науково-дослідний інститут 
мікроприладів», отримали високу оцінку щодо високочастотних властивос-
тей та експлуатаційної надійності порівняно з функціональними аналогами 
на об’ємному кремнію в таких організаціях, як НВО «Хартрон», КБ «Елек-
троавтоматика» (м. Дніпропетровськ) (В.І. Кільчицька, В.С. Лисенко, О.М. 
Назаров, Т.О. Руденко, О.М. Руденко).

Вперше був реалізований ефект управління біполярним дрейфом ін-
жектованих носіїв в КНІ – р+-n-n+ польових транзисторів з крутизною управ-
ління більшою, ніж у монополярних МДН-транзисторів. Розроблені нові ме-
тоди характеризації наноприладів, таких як «пальчикові» багатозатворні 
транзистори (FinFET), виготовлених на базі супертонкоплівкових структур 
КНІ (В.І. Кільчицька, В.С. Лисенко, Р.Н. Литовський, Т.О. Руденко).

Співробітники відділу: (зліва) Русавський А.В., Тягульський І.П., Кільчицька В.І., Лисенко 
В.С. (зав. відділу), Торбін В.М., Руденко Т.О., Степанов В.Г., Турчаніков В.І., Васін А.В., 

Гоменюк Ю.В., Назаров О.М., Осіюк І.М.
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Визначені механізми захоплення та витоку заряду в елементах пам’яті 
із кремнієвими нановключеннями, які працюють як ізольований електрод, 
що дозволило запропонувати нові системи енергонезалежної пам’яті (О.М. 
Назаров, В.І. Турчаніков).

Виявлені домінуючі процеси високотемпературної генерації та тран-
спорту заряду в діелектричних шарах МДН-структур, у тому числі на основі 
КНІ–систем та запропоновані методи активних обробок для їх зменшення. 
Вивчені механізми, що пов’язані з стрибковою провідністю (закон Мотта) 
в супертонких діелектричних плівках з високою діелектричної сталою на 
основі оксидів перехідних металів та рідких земель, що використовуються в 
нанорозмірних МДН-приладах при заміщенні шарів SiO

2
 в КМОН-технології 

(Ю.В. Гоменюк, Ю.Ю. Гоменюк, В.С. Лисенко, О.М. Назаров, В.І. Турчаніков).

Створені нові технології виготовлення світловипромінюючих матеріалів 
з високою ефективністю випромінення у видимій області спектра на осно-
ві наноструктурованих плівок аморфних сплавів Si

x
C

1-x
 та карбонізованого 

поруватого кремнію. Високотемпературні обробки та ефекти окислення до-
зволили виявити вплив перерозподілу водневих зв’язків Si-H та C-Н, а та-
кож формування sp2 вуглецевих нанокластерів, на електрофізичні, оптич-
ні та магнітні властивості таких плівок і знайти умови покращення їх світло-
випромінюючих параметрів (А.В. Васін, В.С.Лисенко, О.М. Назаров, А.В. Ру-
савський, В.Г. Степанов, В.М. Торбін).

За виконані наукові роботи співробітники відділу в різні роки були відмі-
чені трьома Державними преміями УРСР та України: В.С. Лисенко (1984 р.), 
І.П. Тягульський (1988 р.), О.М. Назаров, Т.О. Руденко (2006 р.). Результа-
ти багатьох досліджень відділу викладені в 6 монографіях, надрукованих в 
закордонних видавництвах. Відділ започаткував та багато років проводить  
міжнародні конференції «Дослідження матеріалів та приладів на базі сис-
тем КНІ (напівпровідник-на-ізоляторі)», а також співпрацює в рамках бага-
тьох міжнародних програм з науковими центрами та університетами різних 
країн (Росії, Білорусі, Англії, Бельгії, Ірландії, Іспанії, Німеччини, США, Фран-
ції, Швеції).
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Відділення оптоелектроніки

Організація і становлення відділення Оптоелектроніки Інституту фі-
зики напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова тісно пов’язані з зародженням 
і розвитком оптоелектроніки як науково-технічного напрямку і інновацій-
ної hi-tech (високої технології). Свій початок Відділення бере з відділу фі-
зики радіотехнічних приладів (пізніше відділ мікрофотоперетворювачів), 

який було організовано в 1961 році з ініціати-
ви  В.Є.Лашкарьова.  На керівництво відділом 
був запрошений завідувач кафедри електро-
ніки Київського політехнічного інституту к.т.н. 
С.В.Свєчніков.

 Ще в 50-ті роки С.В.Свєчніков одним 
з перших в світі звернув увагу на інформацій-
ний дуалізм фотоприймачів, який проявляєть-
ся у вигляді адекватності інформації при пе-
ретворюванні енергії з одної форми в іншу, що 
відкривало нові функціональні можливості  у 
порівняні з іншими існуючими на той час еле-
ментами електронної техніки. Уже в ранніх 
працях він показав, що оптоелектронні еле-
менти функціонують у двох вимірах параме-

трів (оптичних і електричних), між якими існу-
ють строго визначені зв’язки. Такий багатопа-

раметрізм приводить до широкої різноманітності властивостей і одночас-
но можливостей, у сукупності яких він побачив фундаментальний фізичний 
базис, як для нових принципів побудови елементів і функціональних вузлів 
електронної техніки, так і для нових принципів організації зв’язків між ними. 

 Широке коло фізичних явищ оптики, електрооптики, електролюмі-
нісценції, залучених  оптоелектронікою в інформатику, вимагало постанов-
ки та проведення цілеспрямованих досліджень по створюванню фізико-
технічних основ її елементного базису, розвідування нових  шляхів і підхо-
дів у технологіях приладобудування, зв’язку, обчислювальної і вимірюваль-
ної техніки. 

 Рішення цих задач вимагало розширення робіт як в організаційно-
му, так і в тематичному плані, і в 1963 році під керівництвом  С.В.Свєчнікова 
був створений сектор мікроелектроніки, в який крім відділу мікрофотопе-

Академік Свєчніков С.В.
відкриває виставку  «Фотоніка 

України-2001»
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ретворювачів (фізики раді-
отехнічних приладів), очо-
люваного С.В.Свєчніковим, 
входив і відділ тонких плі-
вок (керівник В.Є.Косенко). 
У 1966 році в сектор ввійшов  
відділ електролюмінесценції, 
який очолила Н.А. Власенко. 
Це дало можливість розпоча-
ти широке коло цілеспрямо-
ваних фундаментальних до-
сліджень з фізики фотопро-
відності та генерації випромі-

нювання в твердому тілі в на-
прямі вирішення задач оптоелектроніки.

Дослідження проводились в основному на плівкових структурах, що 
було цікаво, як з боку особливостей фізики процесів, так і з боку їх прак-
тичного використання. Саме використання плівкових фоточутливих і ви-
промінюючих структур відкривало нові можливості в побудові оптоелек-
тронних приладів, в основу функціонування яких було покладено принцип 
геометрично-просторової модуляції випромінювання (прилади відображен-
ня інформації, перетворювачі переміщення –код, фото-потенціометри, по-
зиційно-чутливі фотоприймачі та ін.)  

Були досліджені і розвинуті наукові уявлення про процеси, відповідаль-
ні за фотоелектричні явища в плівкових фоторезисторних структурах на 

основі широкозонних  напівпровідни-
ків AIIBVI. Створена методологія форму-
вання таких структур що до практич-
них вимог розвитку елементної бази  
оптоелектроніки, підвищення  їх ефек-
тивного використання.

Значних успіхів було досягнуто в 
технології отримання тонких плівкових 
структур і опрацьовані методи вакуум-
ного напорошення в квазі-замкненому 
об’ємі, іоно-плазмового розпилення, хі-
мічного осадження із водного розчи-

Чл.-кор.НАНУ  С.В. Свєчніков , к.ф-м.н. А.Н.Зюганов 
і к.т.н. П.Ф.Олексенко

Професор Н.А.Власенко з співробітниками 
у технологічній лабораторії відділу.
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ну – з наступною активацією. Вперше були запропоновані і відпрацьовані 
методи фото-літографічних технологій(AIIBVI )для формування просторової 
структури приладо-контактних груп.

В рамках сектора значний розвиток отримав науковий напрямок – елек-
тролюмінесценція (ЕЛ) тонких плівок  широкозонних  напівпровідників, який 
був започаткований і розвинутий доктором фіз.-мат. наук Н.А.Власенко.  
Були розроблені фізико-технологічні основи цього напрямку, з’ясовано ме-
ханізми ЕЛ в тонких плівках як на стадії збудження (ударне збудження лю-
мінесцентних центрів), так і на стадії випромінювання. Вперше встановле-
но закономірності в кінетиці згасання ЕЛ в плівках ZnS:Mn при концентра-

ції Mn, змінах температури, умов збу-
дження і технологічних факторів. Ви-
явлено наявність декількох  Mn- цен-
трів з різним часом життя в збуджено-
му стані та ідентифіковано їх природу.

Були з’ясовані фізичні процеси, 
що зумовлюють бістабільність  елек-
тричних і випромінювальних характе-
ристик тонкоплівкових електролюмі-
нісцентних структур (ТПЕЛС) на осно-
ві ZnS:Mn, а також механізм власної 

пам’яті в цих  ТПЕЛС.
Показано, що основним процесом, який відповідає за ці явища, є фор-

мування просторового позитивного заряду внаслідок ударної іонізації ізова-
лентних марганцевих пасток. Це викликає зворотний позитивний зв’язок 
між процесами генерації вільних електронів і підсилення поля в ЕЛ плівці, а 
значить і ударного збудження  люмінесцентних центрів.

Вперше виявлено в світінні бістабільних ТПЕЛС самоорганізацію, що 
проявляється в спонтанному формуванні, за певних умов збудження, різних 
динамічних, просторово неоднорідних картин: доменів, шнурів, автосоліто-
нів, періодичних, або тригерних автохвиль. З’ясовано вплив умов виготов-
лення  ТПЕЛС збудження ЕЛ, а також роль різних дефектів і зовнішніх фак-
торів на типи та властивості цих картин. Визначено фізичні процеси, які ві-
діграють роль активатора та інгібітора самоорганізації в цьому дисипатив-
ному середовищі. Отримані результати внесли значний вклад в сучасні уяв-
лення про механізми бістабільності ТПЕЛС та явища самоорганізації в їх сві-

Засідання вченої ради Відділення 
оптоелектроніки.
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тінні і є дуже цікавими є точки зору створення нового типу оптоелектрон-
них пристроїв і структур нейроподібного типу. Ці результати були відзначені 
премією ім. В.Є Лашкарьова НАН України.

Для кращого розуміння динаміки розвитку оптоелектроніки слід звер-
нути увагу на те, що в Інституті, в цілому, створилось унікальне наукове се-
редовище для становлення і розвитку цього напрямку. 

Зокрема крім відділення оптоелектроніки проблемами фотопровіднос-
ті і оптики твердих тіл та їх структурних і приладових модифікацій займа-
лось ще багато підрозділів під керівництвом відомих вчених (акад.. Лашка-
рьов В.Є., акад. Пекар С.И.,  акад. Лисиця М.П.,  проф. Ляшенко В.І.).

Рівень цих робіт був надзвичайно високий. Результати, узагальнені в 
монографіях, викликали інтерес наукових кіл не тільки Радянського Союзу, 
але і на світовому рівні. Деякі з них були перевидані іноземними наукови-
ми видавництвами. Така інтеграція знань в науковому колективі інституту в 
значній мірі сприяла формуванню оптоелектроніки, її наукових засад і мож-
ливостей як науково-технічного напрямку.    

Результати науково-дослідних робіт в цих напрямках вже на початку 
60-років привели до розробки і створення елементів і пристроїв зовсім но-
вого типу, ефективність яких в системах радіоелектроніки підтверджува-
лась їх практичним використанням (Свєчніков С.В., Олексенко П.Ф., Крету-
ліс В.С.).

 
В цей період були розроблені і досліджені оптрони для рішення таких 

функціональних задач: 
спеціалізовані оптрони для підвищення завадостійкості інформаційно-

вимірювальних і керуючих систем в екстремальних умовах (ядерний вибух, 
ядерна силова установка),

управління електролюмінесцентними індикаторами і табло,
для перетворювання сигналів в високочутливих підсилювачах,
для розв’язки і комутації схем транзисторної електроніки,
регенеративні оптрони для дискретної техніки, 
спеціалізовані оптрони з наднизьким рівнем нелінійних перекручувань 

для управління і комутації сигналів в аналогових ланцюгах. 
Розвиток матрично-групових принципів формування зображень в при-

строях  відображення інформації дозволили вперше створити твердотіль-
ні  екрани і аналого-діскретні шкальні індикатори для вимірювальних при-
строїв. 
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Для систем автоматики були створені фото-потенціометри і сенсори по-
ложення об’єктів, принцип роботи яких базується на можливостях просто-
рового кодування сигналів, властивих оптоелектронному перетворюванню. 

Показана перспективність і запропоновані практичні рішення по вико-
ристанню волоконно-оптичних елементів і масивів як важливих конструк-
тивних і функціональних елементів в оптоелектроніці, і зокрема в сенсори-
ці, пристроях обробки відображень, упорядження зв’язків.  

 З’явилась потреба в розробці методів аналізу і синтезу оптоелек-
тронних приладів, аналітичного опису їх функцій, теорії оптоелектронних 
кіл, методів розрахунку і проектування в оптоелектроніці.

 На той час було вже ясно, що оптоелектроніка вимагає більш висо-
кого рівня узагальнення на шляху моделювання процесів і приладів, оскіль-
ки їх фізичний базис набагато ширший, а природа сигналів має адекватний 
хвилевий і електричний дуалізм.

 Для подолання цих труднощів було запропоновано кілька мето-
дик. Перша основана на розробці узагальнених матрично-векторних та 
матрично-топологічних параметрів оптоелектронних систем, які пов’язують 
в одне ціле їх зовнішні характеристики з параметрами компонент і структу-
рою електричних та оптичних зв’язків між ними (Олексенко П.Ф., Кретуліс 
В.С., Сорокін В.М.). Друга побудована на єдиній методології запису рівнянь 
стану оптоелектронних систем на основі закону збереження енергії в уза-
гальненому вигляді і тому однаково ефективна для адекватних напрацю-
вань з простором параметрів як в хвилевому координатному базисі - енер-
гія, коефіцієнти передачі і рефракції, так і в електричному - струм, напруга, 
заряд, провідність (П.Ф. Олексенко).

Розвиток аналітичних методів відкрив нові шляхи в напрямку дослі-
дження системних аспектів оптоелектронного перетворювання, які приве-
ли до розробки принципово нових алгоритмів функціонування і структур-
ної організації інформаційно-обчислювальних систем. Вперше було показа-
но, що характеристичні властивості оптоелектронних перетворювачів (од-
носпрямованість передачі, відсутність трансформації імпедансу або само-
узгодженість,  можливість паралельно обробляти велику кількість сигналів) 
роблять їх ідеальним середовищем для практичної реалізації біологічних та 
нейротехнічних принципів організації систем обробки інформації.  Були за-
пропоновані нові методи побудови просторових фільтрів і підсилення зобра-
жень.      

Стало зрозумілим, що оптоелектроніка є одним із стратегічних напрям-
ків науково-технічного прогресу, успіхи якого тісно пов’язані з побудовою ін-
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формаційного суспільства і досягнуті в секторі оптоелектроніки ІФН НАНУ 
наукові і практичні результати привернули до себе увагу державних органів 
СРСР.  В 1969 році С.В.Свєчніков (в якості доповідача) і П.Ф.Олексенко були 
запрошені на засідання Бюро науково-технічної ради Міністерства електро-
нної промисловості СРСР, присвячене розгляду стану і перспективам робіт 
по оптоелектроніці в електронній промисловості.  С.В.Свєчнікову було за-
пропоновано зробити доповідь «Оптоелектроніка -  новий напрям розвитку 
електронної техніки»,  назва якої повністю характеризує стан і рівень робіт 
з оптоелектроніки в  ІФН НАНУ.

 Рішення цього Бюро НТР Мінелектропрома, яке проходило під голо-
вуванням міністра А.І.Шокіна, мало важливе значення для визнання оптое-
лектроніки і її розвитку, як в науковому, так і в техніко-технологічному пла-
ні. В цілому ряді галузевих інститутів і підприємств були організовані спеці-
алізовані підрозділи, тематика яких охоплювала широке коло питань з роз-
витку оптоелектроніки від елементної бази до впливу оптоелектроніки на 
параметри великих систем керування і інформаціонно-вимірювальних сис-
тем. Крім того, в багатьох ВУЗах були відкриті спеціалізовані кафедри, зо-
крема тільки в Україні: в Вінниці, Чернівцях, Львові та ін.

 Видавництво «Советское радио» (Москва) запропонувало 
С.В.Свєчнікову написати монографію по оптоелектроніці, яка була видана 
в 1971 році під назвою «Элементы оптоэлектроники».  

   В 1973 році вченим ІФН НАНУ (Свєчніков С.В., Власенко Н.А., Олек-
сенко П.Ф., Зюганов О.М., Смовж А.К.) разом з представниками промисло-
вості і АН Грузинської РСР  за розробку фізико-технічних основ некогерент-
ної оптоелектроніки була присуджена Державна премія Української РСР в 
галузі науки і техніки.

Цікаво, що це була перша державна нагорода за розвиток оптоелек-
троніки на теренах Радянського Союзу. 

Важливим кроком було створення в Науковій Раді по фізиці і хімії напів-
провідників АН СРСР секції фізичних основ некогерентної оптоелектроніки, 
яку багато років очолював представник АН УРСР С.В.Свєчніков.

Внесок вчених ІФН НАНУ в становленні оптоелектроніки був широ-
ко визнаний в наукових колах Радянського Союзу. Доречно привести кіль-
ка висновків відомих вчених:    «Создан научный фундамент нового на-
правления в электронике, рассчитанного как на дальнюю перспективу, 
так и на решение многих научно-технических задач, остро стоящих перед 
вычислительной техникой, приборостроением, радиоэлектроникой уже 
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сейчас», - академік В.М.Глушков, дирек-
тор Інституту кібернетики АН УРСР.

«Большая теоретическая рабо-
та, проделанная авторами, позволила 
четко сформулировать основные идеи 
оптоэлектроники, выявить ёё возмож-
ности и преимущества перед существу-
ющими способами обработки инфор-
мации»,  - академик В.М.Тучкевич, ди-
ректор Фізико-технічного інституту іме-
ні А.Ф.Йоффе АН СРСР.

 Важливим етапом на шляху до роз-
витку оптоелектроніки стало створення Сектора (в подальшому Відділен-
ня) оптоелектроніки  Інституту напівпровідників АН УРСР згідно до поста-
нови Президії АН УРСР № 129 від 26 березня 1980 року. Відповідно до цієї 
постанови основними напрямками наукової діяльності Відділення слід вва-
жати: 

- фундаментальні дослідження взаємодії випромінювання з речови-
ною  та процесів, пов’язаних з генерацією і рекомбінацією носіїв заряду;

- теоретичні та експериментальні дослідження механізмів оптоелек-
тронного перетворювання.

Постановою також було передбачено значне розширення повноважень 
Відділення оптоелектроніки як науково-організаційної структури (фінансу-
вання окремою стрічкою, ліміт на аспірантуру, вчена Рада підпорядкована 
безпосередньо Відділенню фізики і астрономії АН УРСР, керівник Відділен-
ня – заступник директора інституту та ін.). Замість періодичного збірника 
«Полупроводниковая техника и микроэлектроника», який існував в Інститу-
ті з 1966 року було засновано збірник «Оптоэлектроника и полупроводни-
ковая техника», перший номер якого вийшов у 1982 році.

Дослідження, які проводились в Відділенні, відповідали самим висо-
ким вимогам свого часу і тому Відділення працювало в тісній співдружнос-
ті з підприємствами Радянського Союзу і приймало активну участь в ста-
новленні оптоелектроніки не тільки як наукового напрямку, але й як галу-
зі народного господарства. Оскільки ідейний потенціал оптоелектроніки міг 
бути використаний багатьма галузями народного господарства, то вченими 
Відділення було запропоновані спеціальні форми співпраці з промисловіс-
тю – межгалузеві лабораторії. Вони створювались на кошти відповідних мі-

Космонавт Г.М.Гречко зацікавився 
досягненнями відділення 

оптоелектроніки
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ністерств і повинні були забезпечити вирішення наступних задач:
1. Розробка нових видів продукції, якісно-технологічні параметри якої 

були вищі за існуючі функціональні аналоги. 
2. Цілеспрямованість на якнайскоріше впровадження дослідних зразків 

в виробництво – проект з перших кроків свого виконання був орієнтований 
на технологічний комплекс конкретного підприємства і тому набагато легше 
сприймався виробництвом.

Важливу роль також відігрівала унікальна можливість динамічної кон-
центрації зусиль фахівців різного профілю. Це була нова і досить ефектив-
на форма співпраці з промисловістю. Першим таким творчим об’єднанням  
була Лабораторія оптоелектроніки Інституту напівпровідників АН УРСР і 
НПО «Точелектроприлад» Мінприладпрому (керівник – Олексенко П.Ф.). Її 
основним завданням було створення принципово нових аналогових елек-
тровимірювальних приладів без механічно рухомих деталей. 

Цілком зрозуміло, що для приладобудування це було принциповим, 
оскільки відкривало нові технологічні можливості в напрямку використан-

ня високоефективних інтегральних технологій, притаманних твердотільній 
електроніці та оптоелектроніці, в сфері електровимірювальних приладів. 
Задача була успішно виконана і в серійне виробництво були впроваджені 
перші в колишньому Радянському Союзі аналогові вимірювальні прилади 
мілівольтметр Ф5090 і міліамперметр Ф5033 та їх аналоги.

Були також організовані лабораторії з ПО « Електроприлад» Мінпри-
ладпрому (керівник Смовж А.К.), НДІ «Сапфір» м. Москва (керівник Сипко 

Професор В.М. Сорокін, кандидат фіз.-мат наук
Р.Я.Зелінський та м.н.с. П.О.Титаренко 
обговорюють технологічні проблеми.
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М.І.), НДІ «Волга» м. Саратов (керівник Сорокін В.М.), обидві з Мінелектро-
промом СРСР і відділ з Мінавіапромом (керівник Родіонов В.Є.). Всі ці під-
розділи вирішували актуальні проблеми приладобудування, технології рід-
кокристалічних засобів відображення інформації, оптимізації параметрів 
світлодіодів, розробки новітньої дисплейної техніки.

 Проведений комплекс науково-дослідних та дослідно-
конструкторських робіт переконливо довів, що використання елементів і 
засобів оптоелектроніки дозволяє підняти рівень технічних характеристик 
приладів і покращити їх техніко-економічні показники шляхом оригінальних 
принципів побудови і використання сучасних інтегральних технологій при їх 
виробництві.

 При безпосередній участі відділення оптоелектроніки ІФН НАНУ було 
розроблено і впроваджено в виробництво цілий ряд оптоелектронних при-
ладів, більшість з яких були не тільки першими в своєму класі приладів (на-
приклад, електровимірювальні прилади), а і взагалі родоначальниками но-
вого класу приладів електронної техніки і радіоелектроніці.

Ось деякі з них: 
перші вітчизняні оптрони ТОП-52, ОЭП-1, ОЭП-2, ОР201А, ОР202А, 

ОР203А, ОР202Б, перші вітчизняні вимірювальні прилади з оптоелектрон-
ними шкалами Ф5090, Ф5033, 43 302, 43 103;

перший вітчизняний високовольтний вимірювач з волоконно-оптичним 
роздільним трансформатором Ф4372;

перший вітчизняний цифровий нановольтметр з оптоелектронним пе-
ретворювачем В2-38;

Це лише частина розробок, в яку ввійшли засоби відображення інфор-
мації, позиційно-чутливі фотоприймачі та інші технологічні розробки.

В 1986 році С.В.Свєчнікову разом з ін. була присуджена Державна пре-
мія СРСР в галузі науки і техніки «За разработку приборов некогерентной 
оптоэлектроники с высокими технико-экономическими показателями, их 
промышленное освоение и широкое внедрение в народное хозяйство».

 Подальший розвиток оптоелектроніки не тільки цілком виправдав 
очікувані перспективи, але і значно розвинув коло її ідей в науковому, тех-
нологічному і соціальному планах. Сучасна оптоелектроніка у всьому сві-
ті вважається стратегічним напрямком науково-технічного прогресу і її здо-
бутки входять до загальних надбань людства: сонячна енергетика, Інтер-
нет, оптичний зв’язок, мобільний зв’язок, засоби відображення інформації, 
прилади забезпечення завадостійкості і високою чутливості засобів оброб-
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ки і передачі інформації. Це є вежі сучасного інформаційного суспільства які 
визначають рівень його розвитку.

Зараз людство стоїть на меті використання ще одного видатного дослі-
дження оптоелектроніки – нова технологія генерації світла, яка в кілька ра-
зів ефективніша за існуючі. Це приведе до революції в сфері освітлення, на 
яке людство витрачає біля 30% електроенергії, що виробляється. Не важ-
ко уявити собі позитивний вплив цього на соціальні, екологічні і енергетич-
ні проблеми людства. 

 Глобалізація проблем і відповідно масштабність і кількість задач зро-
били оптоелектроніку найактуальнішим і одночасно масовим напрямом до-
сліджень.

Над її розвитком у всьому світі працюють тисячі фірм, видаються де-
сятки журналів, випускаються тисячі найменувань продукції, кількість якої 
вимірюється мільярдами одиниць. В таких умовах тільки вузька спеціалі-

зація дозволяє досягти успіху. Відповід-
но змінився кількісний склад і структу-
ра Відділення оптоелектроніки. Зокре-
ма крім традиційних фізики оптоелек-
тронних приладів, засобів відображен-
ня інформації заявились такі напрями як                                                                                                                                               
фізика проблем дефектоутворювання і 
нерівноважних процесів у складних на-
півпровідниках, біосенсоріки для медико-
біологічних задач та ін.. В першому випад-
ку утворення напряму пов’язано з тим що 

більшість оптоелектронних приладів побудована на бінарних і більш скла-
дових сполуках, фізика деградаційних явищ в яких добре не визначена. В 
біосенсорах однією з привабливіщих рис є висока чутливість, буквально, на 
молекулярному рівні.

Всі багаторічні доробки вчених і спеціалістів Відділення оптоелектроні-
ки дозволили прийняти участь у формуванні та виконанні завдань і заходів 
Державних цільових науково-технічних програм «Розробка і створення сен-
сорних науковоємних продуктів», «Нанотехнології та наноматеріали», «Роз-
робка і впровадження енергозберігаючих світлодіодних джерел світла та 
освітлювальних систем на їх основі».

    Сучасне Відділення оптоелектроніки має в своєму складі 11 відділів 
та 2 лабораторії, назва яких повністю характеризує їх науковий напрямок 
досліджень.           

Професор О. І. Власенко
з співробітниками  відділу.
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Відділення оптоелектроніки
Керівник – акад. НАН України, проф. С.В. Свєчніков
Науковий склад відділення:
1 академік НАН України (С.В.Свєчніков), 
2 члени-кореспонденти НАН України (В.С.Лисенко, П.Ф.Олексенко), 18 

докторів наук, 64 кандидати наук

Відділи: фізико-технічних основ оптоелектроніки (к.ф.-м.н. 
Б.А.Снопок), оптичних та оптоелектронних реєструючих середовищ (к.ф.-
м.н. С.О.Костюкевич), фізики оптоелектронних приладів (чл.-кор. НАНУ, 
проф. П.Ф.Олексенко), рідких кристалів (д.т.н., проф. В.М.Сорокін), фізико-
технічних проблем іонно легованих напівпровідників і багатошарових струк-
тур на їх основі (чл.-кор. НАНУ, проф. В.С.Лисенко), оптоелектронних функ-
ціональних перетворювачів (к.ф.-м.н. О.Л.Кукла), проблем дефектоутво-
рення і нерівноважних процесів у складних напівпровідниках (д.ф.-м.н., 
проф. О.І.Власенко), плазмових явищ в напівпровідниках (д.ф.-м.н., проф. 
В.К.Малютенко), оптоелектронних молекулярно-напівпровідникових сис-
тем (д.ф.-м.н. О.М.Гецко), поляритонної оптоелектроніки (д.ф.-м.н., проф. 
М.Л.Дмитрук), тонкоплівкових електролюмінесцентних пристроїв відобра-
ження інформації (к.ф.-м.н. В.Є. Родіонов)

Лабораторії: напівпровідникових фізичних сенсорів (д.ф.-м.н. 
Ю.М.Шварц), технології матеріалів для оптоелектроніки (к.т.н. С.В.Шутов)

Основні напрямки наукової і науково-технічної діяльності відділення:
Фізико-технічні основи оптоелектроніки.
Оптичні та оптоелектронні реєструючі середовища і голографія.
Оптоелектронне приладобудування.
Рідкі кристали.
Фізико-технічні проблеми іонно-легованих напівпровідників і багатоша-

рових структур на їх основі.
Оптоелектронні функціональні перетворювачі.
Дефектоутворення та нерівноважні процеси в складних напівпровідни-

ках.
Плазмові явища в напівпровідниках.
Оптоелектроніка напівпровідникових молекулярних структур.
Поляритонна оптоелектроніка.
Тонкоплівкові електролюмінесцентні пристрої відображення інформації.
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Фізичні проблеми ретроспективної дозиметрії.

Найбільш вагомі наукові і науково-технічні результати:
Методом імпульсного лазерного осадження здійснено формування 

квантових точок (КТ) Si з фотолюмінесценцією у видимій області спектра 
при кімнатній температурі. Контроль за фотолюмінесцентними властивос-
тями плівок з Si КТ базується на встановленій структурній моделі, що міс-
тить квантово-розмірні нанокристали Si в SiO2 матриці та моделі екситон-
ної фотолюмінесценції.

Показано, що просторовий розподіл світла, що виникло при розсіянні 
поверхневих хвиль наночастинками олова, характеризується двома потуж-
ними максимумами: одним в напрямі розповсюдження поверхневої хвилі, ін-
шим - в протилежному напрямі. У випадку наночастинок галію такий розпо-
діл характеризується одним максимумом в попутньому напрямку. Така роз-
біжність пояснюється впливом бімодального розподілу розмірів наночасти-
нок олова.

Дослідження польової емісії наноструктурованої поверхні 6H-SiC:N по-
казали, що створювані лазерним опроміненням нановістря є ефективними 
джерелами емісійного струму.

Встановлено, що електричні поля, прикладені нормально до поверхні 
високотемпературних надпровідникових керамічних зразків, впливають на 
фундаментальні параметри надпровідності (критичну температуру надпро-
відникового переходу, критичну густину струму та ін.).

Виявлено взаємозв’язок між морфологією поверхні та структурою по-
лімерних композитних плівок і їх електрофізичними і оптичними властивос-
тями. Люмінесцентні властивості композитних плівок обумовлені наявністю 
комплексів з переносом заряду; провідність полімерів підвищується на кіль-
ка порядків шляхом введення в них V2O5.

Показано, що механічні напруження порядку 109 дн/см2 уже впливають 
на показання діодних сенсорів температури; деформація пластин кремнію, 
орієнтованих в напрямках, відмінних від [001], повністю знімає потрійне ви-
родження частоти оптичного фонона в кристалах типу алмазу; захисні по-
криття SiO

2
 та Si

3
N

4
 викликають механічні напруження в верхньому шарі 

кремнію протилежного характеру; величина цих напружень досягає зна-
чень, здатних впливати на електричні характеристики кремнієвих структур.

Проведено аналітико-чисельне моделювання процесів росту тонких 
епітаксійних плівок GaN при нітридизації монокристалічних підкладок GaAs 
та отримані і проаналізовані профілі розподілу атомів основних хімічних 
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елементів, що входять до складу сполук епітаксійних плівок GaN та під-
кладки GaAs. Виявлено вплив параметрів відпалу в радикалах азоту на 
люмінесцентні властивості епітаксійних плівок GaN:Zn, отриманих методом 
МОС-гідридної епітаксії. При температурах відпалу 500-700 ОС виявлено та 
досліджено нові смуги з енергіями в максимумах 3,27 і 3,42 еВ, інтенсив-
ність яких збільшується з ростом температури відпалу, що пов’язано з ре-
комбінацією донорно-акцепторних пар. 

Розраховано особливості проходження світла крізь границі поділу дис-
ипативних середовищ, нанорельєфні провідні плівки та періодично профі-
льовані шари в напівпровідникову підкладку. Виявлено нерезонансне збу-
дження поверхневих електромагнітних хвиль в дисипативних середовищах 
та позитивну роль поверхневих плазмонів в проходженні світла крізь нано-
рельєфні інтерфейси з різним ступенем кореляції.

Визначено фізичні умови і механізми лазерностимульованого перетво-
рення структури, формування просторового зонного рельєфу і створення 
квазіперіодичних наноструктур на поверхні CdTe.

Визначено домінуючі механізми рекомбінації носіїв заряду і струмопе-
реносу в неоднорідних вузькощілинних напівпровідниках.

Вперше теоретично і експериментально доведено, що ефект «current 
crowding» призводить до неоднорідного розподілу світловипромінювання, 

провокує локальні перегріви в актив-
них елементах IЧ-світлодіодів (пла-
нарна конструкція) і до гігантських 
температурних градієнтів (30000С/см) 
в випромінюючих структурах, які зни-
жують ефективність випромінюва-
чів, стимулюють деградацію та руй-
нування приладу. Вперше дослідже-
но 2-D температурні мікророзподіли 
в InGaN/GaN MQW світлодіодах на 
квантових ямах (λ

max
=460-470nm). До-

ведено існування значних локальних 
градієнтів температури в активній об-
ласті мезаструктури (70000С/см).

Встановлено, що при опроміненні кристалів імпульсами лазерного ви-
промінювання як з області фундаментального поглинання (CdTe), так і в 
області прозорості (ZnSe, ZnCdSe), на їх поверхні відбувається утворення 

Професор В.К.Малютенко і к.ф.м.н. 
С.С.Болгов за вимірюванням характеристик  

ІЧ-світлодіодів.
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дефектно-деформаційних структур, характер розподілу і розміри яких за-
лежать від дози лазерного опромінення.

Встановлено оптимальні параметри для одержання високоефективних 
голографічних дифракційних ґраток в інтервалі довжин хвиль λ=500–700нм. 
Обґрунтовано можливість виготовлення на основі резистів As

40
S

60–x
S

ex
 

матриць оптичних дисків, оптичних і цифрових голограм, комбінованих 
оптично-цифрових захисних елементів та оптоелектронних методів і сис-
тем їх ідентифікації.

Досліджено оптичні та електрооптичні властивості нових бістабільних 
холестеричних рідкокристалічних сумішей і розроблено технологічні мето-
ди керування орієнтаційними параметрами таких матеріалів. На основі про-
веденого моделювання оптичних характеристик холестеричних рідкокрис-
талічних структур знайдено взаємозв’язок між орієнтаційною впорядкова-
ністю структур та їх оптичними властивостями, що дозволило оптимізува-
ти функції простору параметрів дисплеїв – оптичних, технологічних, матері-
алознавчих, електричних.

Доведено можливість створення волоконно-оптичного протяжного сен-
сора акустичних та механічних коливань, а також волоконно-оптичної охо-
ронної системи периметру на його основі.

З’ясовані та вивчені механізми збудження випромінювання світла різ-
ного типу наноструктурами на основі Ge і Si та світловипромінювальни-
ми домішками рідкоземельних елементів (Er, Tb, Gd) в ізоляторних матри-
цях SiO

2
 та гідрогенізованого Si в гетероструктурах Si-SiO

2
(Ge, Si, Er та 

ін.) та Si-SiH(Er) при високих рівнях інжекції носіїв, що дозволило розро-
бити ефективні електролюмінесцентні джерела світла в інтервалі довжин 
хвиль від видимого до ближнього інфрачервоного (українсько-німецький та 
українсько-російські договори).

Найбільш вагомі науково-технічні розробки:
Розроблено способи підвищення інтенсивності і стабільності видимої 

ФЛ плівок Si з квантовими точками шляхом легування плівок під час їх фор-
мування атомами золота та вуглецю.

Отримано нанокристаліти на поверхні 6H-SiC:N при дії N
2
 лазеру. Вста-

новлено пороги незворотних змін на поверхні 6Н-SiC:N при дії N
2
 лазеру: 

утворення нанокристалітів І
пн

; I
пн

 ~ 5.65 Дж/см2 на поверхні (0001) та 5 Дж/
см2 на поверхні (0001, які не залежать від оточуючого середовища (повітря, 
вакуум, інертний газ). 
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Розроблено підходи до створення композитів на основі плівок V
2
O

5
 та 

полімерів: поліепоксіпропілкарбазолу (ПЕПК) і 3,6-ди-Br-ПЕПК. Наукова 
значимість полягає у виявленні взаємозв’язку між морфологією поверхні та 
структури полімерних композитних плівок і їх електрофізичними і оптични-
ми властивостями.

Одержано та досліджено нові композитні структури з яскравим синьо-
зеленим кольором світіння, що містять нанорозмірні частинки ZnS і CdS. В 
результаті відпрацювання технологічних режимів одержані плівки ZnS:Cu з 

яскравою фотолюмінесценцією. Розроблено тонкоплівковий електро-
люмінофор з синім кольором світіння (λ

max
 = 455 нм), з яскравістю 10 кд/м2 

при збудженні синусоїдальною напругою частотою 5 кГц, 60 В. Характер де-
градації одержаного електролюмінофора такий же, як для промислових лю-
мінофорів (наприклад, Zn:Mn).

Виготовлено лабораторні зразки позаосьових кільцевих лінз Френе-
ля. Розроблено технологію запису лінз на основі нанокристалітів халькоге-
нідних стекол, що відповідає вимогам сучасних цифрових каналів зв’язку і 
може бути прийнята як базова при розробці та створенні промислової тех-
нології запису лінз для багатоканальних оптичних обертових з’єднувачів.

 Виготовлено ТПЕЛС на основі ZnS(Se):Cr і ZnS:Er,F. З’ясовано умови 
отримання ІЧ - випромінювання в цих ТПЕЛС. Для ZnS(Se):Cr оптимальни-

ми є МНДМ тип структури з напівізолюючим Д 
- шаром (SiO

x
) і температурою відпалення ЕЛ 

плівки ~500°C. Для ZnS:Er,F ТПЕЛС кращі па-
раметри ІЧ - смуг випромінювання і особливо 
смуги 1,53 мкм, отримано в структурах МДНДМ 
типу при Твідп =300-350°С. 

Найбільш доцільним є застосування їх в 
спектроскопічній хімічній сенсориці та в систе-

мах налагодження і контролю систем, детекту-
ючих ІЧ - випромінювання.

Запропоновано просту у використанні, нову екологічно чисту техноло-
гію формування квантових точок та дротів в  напівпровідникових підклад-
ках, яка не має світових аналогів.

Створено рідкокристалічні системи з заданими параметрами, поверх-
невої орієнтації і структурою рідкого кристалу в комірці, що відкрило шлях 
до здійснення практично важливих застосувань, зокрема, таких як малога-

Зав. відділом к.ф.м.н.О.Л.Кукла 
за дослідженям біосенсорів.
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баритні дисплеї для проекційних систем з високою роздільною здатністю, 
які працюють на відбивання; внутрірезонаторні елементи лазерних проек-
ційних мікроскопів; світлоклапанні пристрої захисту очей оператора і оптое-
лектронної техніки від високоенергетичних світлових завад.

Отримані наноструктури метал-напівпровідник, періодично-
профільовані багатошарові дифракційні гратки на поверхні напівпровідника, 
що становлять основу таких приладів поляритонної оптоелектроніки як фо-
тодетектори, оптохімічні сенсори та фотоперетворювачі сонячної енергії.

Створено нові висококонтрастні тонкоплівкові люмінофори синього та 
зеленого кольору випромінювання на основі ZnS-Cu, Ga, з використанням 
нового ефективного безвакуумного методу легування. Виготовлено сегне-
тоелектричний резонатор з підвищеною чутливістю для першого у світі пор-
тативного (12.5x12.5x17.5 см3) спектрометра ЕПР із сегнетоелектричним ре-
зонатором і підвищеною чутливістю (у 100 разів) порівняно з дотепер існую-
чими спектрометрами ЕПР. Розроблено сегнетоелектричні резонатори для 
ядерного магнітного резонансу (ЯМР). Вперше у світі досягнуто підвищен-
ня чутливості сигналу ЯМР у 15 разів на частоті 400 МГц. Виготовлено сег-
нетоелектричний резонатор з надвисокою чутливістю.

Розроблено технологію виготовлення тонких плівок двокомпонентних 
нанокомпозитів на основі органічних молекулярних сполук та металів оса-
дженням із газової фази. Отримані плівки нанокомпозиту золото-полімер.

Синтезовано нові комплекси на основі поліаніліну.
Одержано голографічні дифракційні гратки із просторовими частотами 

від 900 до 3600 мм–1, з високою глибиною модуляції (20%≤m≤40%) та близь-
кою до синусоїдальної формою профілю штрихів, що забезпечує їх високу 
дифракційну ефективність (70–90%).

Розроблено лазерну технологію одержання фотолюмінесцентних плі-
вок нанокристалічного кремнію (nc-Si) шляхом імпульсного лазерного оса-
дження в вакуумі плівок (nc-Si) з високо- та низькоенергетичних частинок 
прямого і зворотнього потоків ерозійного факелу на підкладинку, що розмі-
щується в площині мішені та на перпендикулярі до неї.

Удосконалено відтворювану технологію фотохімічного інтерференцій-
ного виготовлення дифракційних ґраток на поверхні GaAs та InP. Розробле-
но технологію отримання двовимірних дифракційних ґраток (біґраток) на 
поверхні напівпровідників A

3
B

5
 (GaAs, InP) для цілей поляритонної оптое-

лектроніки та сенсорики.
Розроблено нову вакуумну технологію отримання молекулярно-
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напівпровідникових нанокомпозитних плівок (наприклад, на основі сквари-
ліумів) в полімерній матриці (фторопласт), які визначаються великими зна-
ченнями величини нелінійної сприйнятливості.

Розроблено технологію виготовлення плівок ZnS та ZnO товщиною 9 
мкм на сапфірових підкладках методом електронно-променевого випарю-
вання з подальшою термообробкою. Розроблено метод легування плівок 
ZnS та ZnO іонами міді та галію.

Створено дослідні зразки бістабільних високоінформативних малогаба-
ритних дисплеїв з інформаційною ємністю 96х16, 128х64, 256х128, 320х240 
елементів та інформаційних табло, що працюють в режимі «біжучої смуж-
ки» і в режимі «пам’яті». Запропоновано методологію і розроблено принци-
пово нові  дворівневі схеми керування холестеричними матричними диспле-
ями, які базуються на використанні властивостей динамічної гістерезисної 
характеристики рідкого кристалу, що дозволило значно спростити процес 
запису інформації.

Розроблено просту технологію отримання пластин кремній-на-ізоляторі 
з одношаровими SiO

2
 та багатошаровими SiO

2
-Si

3
N

4
 внутрішніми діелектри-

ками методами лазерної рекристалізації тонких шарів полікремнію та виго-
товлені на таких системах разом з НДІ «Мікроприлад» ряд МДН інтеграль-
них схем, здатних працювати при температурі 250°C.

Розроблено систему дозиметрії великих доз опромінення (від 1 до 100 
кілоГрей) еталонного класу точності (1%) на основі ЕПР аланіну для засто-
сування у радіаційних стерилізаторах продуктових товарів і медичних при-
строїв. Розроблено метод та обладнання дозиметрії середніх доз опромі-
нення (1-100 Грей) еталонного класу точності (1%) на основі ЕПР дитіонату 
барію для застосувань у радіаційній терапії онкологічних захворювань;

Розроблено метод отримання покриттів параксилилену, що здатні гер-
метизувати різноманітні поверхні складної структури;

Розроблено лазерний метод створення наноструктурних неодноріднос-
тей на поверхні SiC(N) 6H і контактних структур M/GaAs;

Розроблено методи лазерностимульованого легування і створення різ-
ких p-n переходів в CdTe для датчиків іонізуючого випромінювання;

Розроблено лазерні методи отримання електричних перемикаючих 
структур з пам’яттю на основі кристалів CdTe.

Обладнання та установки:
портативний спектрометр з надвисокою чутливістю, що значно розши-
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рює можливості використання методу ЕПР у різноманітних галузях науки, 
техніки, медицини та екології;

інформаційно-вимірювальні комплекси для метрологічного забезпечен-
ня РК-матеріалів і дисплеїв, оптоелектронних елементів і оптронів;

технологічний модуль рідкофазної епітаксії для вирощування гетеро-
структур InGaAs/InAs і InAsSbP/InAs;

обладнання для виготовлення тонких плівок двокомпонентних наноком-
позитів на основі органічних молекулярних сполук та металів осадженням із 
газової фази;

установка для вимірювання фотолюмінесценції з часовим розподілом;
оптимальна конструкція планарного поляризаційного інтерферометра з 

хвилеводним шаром у вигляді тонкої плівки  нітриду кремнію Si3N4;
спектрометр «Плазмон-5» на основі поверхневого плазмонного резо-

нансу, який при значно меншій ціні має суттєві переваги перед аналогами;
діючий макет сенсора хімічних речовин на основі багатошарових диф-

ракційних ґраток, який аналізує речовину, не руйнуючи її;
комплекс для вимірювання параметрів напівпровідникових матеріалів 

та нанорозмірних структур методами термостимульованих струмів, C-V, I-V 
та g-V характеристик в діапазоні температур 4.2-550 K;

обладнання для індивідуальної аварійної дозиметрії цивільного населен-
ня на випадок радіаційної аварії або терактів з використанням брудних атом-
них бомб.
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 Суттєвим вкладом в розвиток одного із сучасніших напрямків оптое-
лектроніки в Україні – оптоелектроніки освітлювальних систем,  є створен-
ня  в інституті спеціалізованої лабораторії  по дослідженню комплексу елек-
тричних, оптичних, теплових, спектральних та електрооптичних характе-
ристик світлодіодних структур та сертифікації світлодіодних освітлюваль-
них систем. Лабораторія забезпечена  найсучаснішими зразками обладнан-
ня світового рівня і молодими завзятими співробітниками. 


