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нерівноважних явищ у напівпровідниках, гетероструктурах та 
квантоворозмірних напівпровідникових системах для опто- та 
фотоелектроніки.

• Розробка технологій одержання гетеро- та квантоворозмірних 
фоточутливих і випромінюючих структур з метою оптимізації 
методів виготовлення та діагностики приладів і пристроїв опто- та 
фотоелектроніки.

• Теоретичні та експериментальні дослідження фізичних процесів 
у фотонних структурах, розробка методів отримання фотонних 
структур.

• Розробка методів моделювання процесів переносу заряду та 
діагностики параметрів фоточутливих і випромінюючих структур 
та великих інтегральних схем зчитування інформації при кріогенних 
температурах.

• 

Відділ фізики і технології низьковимірних систем (№ 38)

Завідуючий відділом - член-кореспондент НАН України, проф. Федір 
Федорович Сизов. У відділі, з кількістю співробітників 34 особи, пра-
цюють 3 доктори наук, 12 кандидатів наук. Відділ № 38 на базі лаборато-
рій № 38 (створена у 1982 р.) та № 44 було спрямовано на дослідження елек-
тричних властивостей та параметрів енергетичного спектра низьковимірних 
напівпровідникових систем (гетеропереходів, надграток, квантових ям та ін.) 
і розробку технологічних методів їх отримання. Ці дослідження були спрямо-
вані на вирішення практичних проблем напівпровідникової оптоелектроніки 

та фотоелектроніки. У теперішній час відділ 
№38 проводить теоретичні та експеримен-
тальні дослідження і впроваджує свої роз-
робки у галузі інфрачервоної техніки, тера-
герцової та мікрофотоелектроніки.

За 18 років існування відділу виконано 
12 НДР та ДКР, у тому числі 2 міжнародних 
контракти, надруковано 3 монографії, більш 
ніж 300 статей у провідних закордонних та 
вітчизняних виданнях, отримано більше 10 
патентів та авторських свідоцтв на винахо-
ди, а результати досліджень доповідались 

Співробітники від. 38. Зліва направо: 
Ж.В. Гуменюк-Сичевська, О.Г. 

Голенков, Ф.Ф. Сизов, В.В. Забудський
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Технологічний підрозділ від. 38. Зліва 
направо: Н.В. Дмитрук, М.І. Смолій, 

З.Ф. Цибрій, К.В. Андрєєва, С.Г. Бунчук і 
М.В. Апатська

на 60 міжнародних конференціях. Ке-
рівник відділу приймав участь у якос-
ті голови або співголови більш ніж у 10 
міжнародних конференціях.

У процесі досліджень у від. № 38 
вперше в Україні були розроблені мето-
ди отримання фоточутливих надграток 
з напівпровідників А

4
В

6
 та встановле-

но, що в залежності від вибраних пар 
матеріалів гетероструктур ці надграт-
ки можуть бути як першого роду, так і 

другого.
Було показано, що для методу 

лазерно-стимульованої епітаксії напів-
провідникових шарів температура підкладки 
може бути знижена до Т=300 К, що дозволяє 
значно знизити концентрацію власних дефек-
тів у напівпровідниках А

4
В

6
, зберігаючи висо-

ку структурну досконалість шарів. Вдоскона-
лено методи лазерно-стимульованої епітаксії 
та «гарячої стінки» і розроблено методики для 
одержання напівпровідникових шарів, надгра-
ток та квантових точок напівпровідників А

4
В

6
.

При проведенні науково-дослідних робіт 
співробітниками відділу встановлені основні 
процеси струмопереносу в багатоелементних 

фотодіодних приймачах ІЧ-випромінювання 
та великих інтегральних схемах зчитування 
інформації з них (разом із співробітниками Ін-
ституту мікроприладів НАН України) та вста-
новлено характер впливу зовнішних наванта-
жень (ультразвук, γ-опромінювання, термоо-
бробка) на підсистему дефектних станів вузь-
кощілинного HgCdTe, які визначають параме-
три фотодіодних приймачів випромінюван-
ня. На основі фундаментальних досліджень 
розроблено та виготовлено зразки багатое-

Гібридна збірка лінійки ІЧ 
приймачів випромінювання з 

кремнієвою схемою зчитування

Матриця CdHgTe 128х128 пікселів
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лементних фотоприймальних пристроїв (ФПП) на 
основі CdHgTe з граничними параметрами. Зокре-
ма, розроблено та виготовлено зразки багатоеле-
ментних лінійчатих та матричних приймачів дов-
гохвильового (λ≈8-12 мкм) ІЧ-діапазона спектру 
(виявна здатність D*=(0.7-2)×1011 см×Гц-1/2/Вт) з 
попередньою обробкою інформації за допомогою 
кремнієвих ВІС зчитування, розташованих у фо-
кальній площині кріоохолоджуваних ФПП.

У відділі розроблені і створені базові техно-
логії, які раніше були відсутні в Україні та створе-
ні дослідні зразки багатоелементних та матрич-
них гібридних ІЧ ФПП (див. фото), що складають-
ся з матриць фоточутливих елементів для детек-

тування інфрачервоного випромінювання та кремнієвих фокальних мікро-
процесорів (схем зчитування) для обробки сигналів у фокальній площині. 
В рамках Державної науково-технічної Програми розвитку мікро- та оптое-
лектронних технологій створено комплексну технологію розробки та дріб-
носерійного виготовлення ІЧ-фотоприймальних пристроїв різних форматів 
(2x64, 4x288, 128x128 та ін.).

Матриці та лінійки фотодіодів у складі ФПП 
можуть бути використані для отримання теплових 
зображень різних об’єктів у реальному масштабі 
часу для військових та цивільних застосувань, зо-
крема, у медицині та комунальному господарстві. 
Великоформатні фотоматриці виконують такі ж 
функції, як і сітківка людського ока, але у невиди-
мій інфрачервоній області спектра.

Для досліджень виготовлених лінійок і ма-
триць фотодіодів при кріогенних температурах у 
відділі створено зондову установку, в якій прово-
дяться вимірювання електрофізичних характе-
ристик кожного з елементів матриці фотоприйма-
чів. Зондова установка, що запатентована, є скла-

довою частиною автоматизованого стенду для ви-
мірювання вольт-амперних характеристик фотоді-

одних лінійок та матриць. 

Зовнішній вигляд профіло-
метра «Мікрон-альфа»

Загальний вигляд скануючого 
зондового мікроскопу 

«ФемтоСкан»
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Досліджено та інтерпретовано ефект нетер-
мічного ІЧ-лазерно-стимульованного об’ємного 
перетворення в системі точкових та просторо-
вих дефектів в монокристалічних сполуках II-VI, 
III-V та IV-VI груп Періодичної Системи. Вперше 
виявлено гігантську міграцію в напівпровідни-
кових сполуках IV-VI іонів домішок та власних 
компонентів при спільній дії електромагнітного 
поля лазерного випромінювання та зовнішнього 
слабкого (Е<0.1 В/см) електричного поля і ані-
зотропію міграції відносно площини поляриза-

ції лазерного випромінювання. Експериментально виявлено механізм захо-
плення носіями струму іонів домішок та власних компонентів при одночас-
ній спільній дії лазерного ІЧ-випромінювання та зовнішнього слабкого елек-
тричного поля.

Виявлено природу та домінуючі механізми дефектоутворення, що 
обумовлені взаємодією швидких нейтронів з монокристалами CdZnTe, 
з’ясовано механізми переносу і рекомбінації носіїв заряду та релаксації ра-
діаційних дефектів.

Досліджено механізми фотолюмінесценції в надгратках з квантовими 
точками в системі неспоріднених гетероструктур CdTe-PbTe, виготовлених 
методом лазерної низькотемпературної епітаксії на напівпровідникових і ді-
електричних підкладках та встановлено істотний вплив на щільність, впо-
рядкування та розмір квантових точок невідповідності постійних граток 

підкладки та компонентів надгратки.
Проведено розрахунки з перших принципів 

радіаційних та домішкових дефектів в SiC, PbTe, 
CdTe та кристалах аланіну. На основі кількісного 
співпадіння розрахованих параметрів з даними 
магніторезонансних та інших експериментів ви-
значено мікроскопічну структуру дефектів, що 
призвело до зміни існуючих уявлень про їх при-
роду. 

У відділі проводяться комплексні дослі-
дження властивостей поверхонь із мікронною та нанометровою розділь-
ною здатністю методами скануючої зондової мікроскопії та високорозділь-
ної оптичної інтерферометрії за допомогою скануючого зондового мікро-

Мікрофотографія одного з 
елементів лінійки приймачів ТГц 

випромінювання

In мікростовпчики
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скопа «ФемтоСкан» та безконтактного інтерференційного 3D профілогра-
фа «Мікрон-альфа». Устаткування, що використовується, дає можливість 
дослідження не тільки топографії поверхні, але і цілого ряду її механічних, 
електрофізичних й магнітних властивостей, а також модифікації поверхні.

Принцип роботи даного профілометра полягає у відновленні мікрото-
пографії поверхні методом обробки послідовності інтерференційних даних 
при частковому когерентному освітленні. При цьому забезпечується види-
мість інтерференційних смуг у кожній точці ПЗЗ матриці при нульовій різ-

ниці ходу світлових хвиль для відповід-
ного положення рухомого дзеркала. За 
послідовністю зареєстрованих кадрів 
встановлюються шукані характерис-
тики поверхні об’єкта, тобто реєстру-
ються значення максимумів (висот) у 
всіх точках матриці, що відповідає 3D 
рельєфу.

СТМ застосовується для дослі-
дження провідників та тонких плівок 
(чи невеликих об’єктів), які нанесено 

на поверхню провідника. Дає можли-
вість отримання зображення рельєфу, у режимі літографії дозволяє прово-
дити локальний вплив на поверхню імпульсами напружень (змінювати ре-
льєф, фізичні та хімічні властивості поверхні), вимірювати вольт-амперні ха-
рактеристики у заданих точках.

У відділі для експериментального та теоретичного вивчення вирощу-
ваних тонких епітаксійних плівок (телуриду кадмію, кадмій-ртуть-телуру, 
алмазоподібних DLC-плівок) застосовується метод еліпсометрії. Еліпсоме-
тричні дослідження проводяться на стандартному нуль-еліпсометрі ЛЭФ-
3М-1 (λ=632,8нм) та на фотометричному еліпсометрі (λ=579; 546; 435; 405; 
366 нм) при різних кутах падіння. Дослідження на різних довжинах хвиль до-
зволяє точно визначити модель відбиваючої системи, котру застосовують 
для теоретичної обробки результатів (в нашому випадку для розв’язання 
оберненої задачі еліпсометрії, яка полягає у знаходженні параметрів від-
бивної системи за виміряними величинами еліпсометричних параметрів ψ 
і Δ).

Модельні обрахунки дозволяють визначити показники заломлення і 
поглинання, товщини досліджуваних плівок, а також розподіл товщини по 

ФПП з газовою кріогенною машиною
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площі зразка. Найбільш важливі ре-
зультати, які отримані під час роботи 
– розроблена методика, яка дозволяє 
більш легко та ефективно визначити 
оптичні параметри та товщини напів-
провідникових гетероструктур. 

Роботи з дослідження фізичних 
характеристик та фотовідгуку роз-
роблених структур на основі вузько-
щілинних напівпровідників у мм та 
суб-мм частинах спектра призвели до 
створення нового класу приймачів ви-
промінювання у цих спектральних ділянках – широкодіапазонних неохоло-
джуваних або слабкоохолоджуваних приймачів ТГц випромінювання на га-
рячих носіях заряду (див. мікрофотографію одного з елементів з с. 368), що 
може мати значення для створення швидкодіючих малогабаритних спектро-
метрів та приладів активного бачення ТГц діапазону спектра. У відділі роз-
роблені топології та технологічні маршрути виготовлення неохолоджуваних 
або слабкоохолоджуваних приймачів міліметрового та суб-міліметрового 
діапазонів спектра на основі гарячих носіїв заряду на епітаксійних шарах 
кадмій-ртуть-телур. Розробка базується на ефекті розігріву газу вільних но-
сіїв заряду у вузькощілинних напівпровідниках з власною провідністю.

Досліджені умови захоплення нерівноважних носіїв заряду під дією 
рентгенівського випромінювання у напівізолюючому матеріалі на основі 
CdTe. Визначено фізичні засади досягнення напівізолюючого стану за ра-
хунок компенсації електричного заряду домішковими центрами з глибоким 
електронним рівнем у забороненій зоні, а також оптимізації темпу захвата 
нерівноважних носіїв заряду на цей рівень. Досліджені рекомбінація та захо-
плення нерівноважних носіїв заряду у напівізолюючому матеріалі на основі 
CdTe. Встановлено, що дефекти у об’ємному матеріалі, такі як домішки оло-
ва і вакансії Cd та її комплекси, суттєво збільшують захоплення фотогене-
рованих нерівноважних носіїв заряду і таким чином зменшують чутливість 
детекторів іонізуючого випромінювання.

При вивченні рекомбінації у об’ємній та нанокристалічній формі II-VI на-
півпровідникових сполук виявлено тотожність власних точкових дефектів, 
а саме: досліджено механізми рекомбінації у об’ємному та колоїдних нано-
кристалах CdTe, CdSe та CdS;  встановлено, що у спектрах об’ємного ма-

Зовнішній вигляд тепловізора
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теріалу та колоїдних нанокристалів CdTe присут-
ні подібні смуги рекомбінаційного випромінюван-
ня, за яке відповідають власні точкові дефекти, а 
саме, вакансії Cd та Te, Se або S.

Ці дефекти вивчались шляхом порівняння 
спектрів люмінесценції та циклічної вольтаметрії, 
що надало можливість ідентифікувати два осно-
вних електронних рівня, якими є пастки дірок та 
електронів, зокрема, ці рівні є в CdTe при енергії 
E

V
=+0.5 eV та E

С
=–0.5 eV. У CdSe є дві пастки для 

дірок при E
V
=+0.52 eV та E

V
=+0.8 eV, дві електро-

нні пастки E
С
=–0.25 eV та E

С
=–0.65 eV. Пропону-

ється, що рівень 2+/1+ вакансії кадмію, V
Cd

 та Te
i
 

є відповідно акцептором, а рівень 2–/1–, який на-
лежить телуровому антисайту (Te

Cd
), є відповідно 

рівнем донора.
Розроблено технологічні, схемотехнічні, апа-

ратні та програмні рішення для створення тепловізійних пристроїв. Виго-
товлено як окремі їх частини, так і вперше в Україні прилад в цілому на 
основі багатоелементних приймачів випромінювання. Розроблено комплект 
конструкторсько-технологічної документації для промислового дрібносерій-
ного випуску тепловізора. Створений тепловізійний прилад має високу (<80 
мК) температурну та просторову (≤1,5 мрад) роздільну здатність, телевізій-
ну частоту кадрів і може знайти застосування у медицині, при моніторингу 
втрат у нафтопроводах, теплотрасах, контролю тепловтрат у будівельних 
та промислових спорудах, інших застосуваннях екологічного моніторингу.

Відділ має обладнання для виготовлення напівпровідникових приладів, 
інтегральних та гібридних схем для різних технологічних процесів, у тому 
числі і для мікропайки та ультразвукової мікрозварки. Розроблено техно-
логію вирощування In мікростовпчиків діаметром ~10 мкм (див. рис. на с. 
368) для гібридного з’єднання матриць приймачів випромінювання з крем-
нієвими великими інтегральними схемами зчитування. Разом з фахівцями 
ФТІНТ НАНУ створено матричний ІЧ ФПП з газовою кріогенною машиною 
(див. мал. 369).

Зростання числа елементів в кожній мікросхемі призводить до збіль-
шення кількості контактів, якість яких впливає на працездатність і на-
дійність мікроелектронної апаратури. Складність отримання високоякіс-

Стенд для тестування 
великих інтегральних схем 
та фотоприймальних 

пристроїв інфрачервоного 
діапазону спектра
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них мікрозварних та паяних з’єднань полягає в тому, що спосіб отримання 
з’єднань та використані для цього матеріали мають забезпечити відповід-
ний електричний контакт, високу механічну стійкість при збереженні ціліс-
ності та необхідних фізичних властивостей мікродеталей, що з’єднуються, 
високу стійкість до вібрацій, працездатність в широкому діапазоні темпера-
тур. У відділі розроблено та впроваджено методику позиціонування та уль-
тразвукового зварювання системи «растр-схема зчитування», що забезпе-
чує мінімізацію термомеханічних напружень у з’єднаннях.

Також у відділі вже багато років проводяться науково-технологічні ро-
боти, пов’язані з виготовленням напівпровідникових мікроструктур за до-
помогою фотолітографії та вибухової фотолітографії. Процес фотолітогра-
фії включає в себе низку технологічних операцій: хімічна обробка пластин, 
нанесення фоторезисту, сушки фоторезисту, суміщення і експонування, 
проявлення малюнка, контроль якості проявлення, хімічне травлення ме-
талів та напівпровідникових матеріалів. Для виконання всіх цих операцій у 
відділі є необхідні установки та прилади. Крім цього, для покращення якості 
хімічних та фотолітографічних робіт у відділі створено чисту кімнату.

Важливою складовою виконаних досліджень були не тільки розроб-
ка технологічних засобів отримання чутливих до випромінювання структур, 
але і розробка та створення діагностичних комплексів, а також приладів 
технічного «зору» на основі виконаних розробок. Так, були розроблені авто-
матизовані стенди атестації ВІС зчитування та фотоприймальних пристро-
їв ІЧ-діапазону спектра (див. фото стенду на с. 372). Розроблені зразки те-
пловізійних приладів для безконтактної медичної діагностики та екологіч-
ного моніторингу, які атестовано МОЗ України. Прилади застосовано у двох 
медичних закладах м. Києва та використано для діагностики тепловтрат бу-
дівель.
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