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ЕПР спектроскопія біологічних апатитів (зубна емаль, кістки і т.п.) посідає провідне 
місце в ретроспективному відтворенні індивідуальних доз радіаційного ураження. Іншим 
аспектом використання ЕПР біологічних апатитів є його застосування для визначення віку 
викопних істот (датування). Оцінка дози опромінених апатитів базується на вимірюванні 
амплітуди ЕПР сигналу. Цей сигнал обумовлений, головним чином, двома типами СО2

- 
радикалів (аксіальними та орторомбічними). Незважаючи на широке застосування цього 
сигналу, механізм утворення радіаційних центрів СО2

- та місце їх локалізації ще не 
остаточно встановлені. На сьогодні запропоновано декілька варіантів утворення радикалів 
СО2

-, згідно з якими попередниками цих радикалів можуть бути молекула СО2 в органіці та 
на поверхні кристалітів, фрагменти органічних молекул, молекулярний іон СО3

2- в позиції 
фосфору (В-тип) або гідроксильної групи (А-тип). Основною метою даної роботи є 
дослідження короткоживучих радикалів, що утворюються під дією випромінювання для 
з'ясування механізмів утворення радикалів СО2

-. 
В даній роботі використовувалися порошки та пластинки зубної емалі, кістки та 

синтетичного апатиту В-типу. Проведений детальний порівняльний аналіз спектрів ЕПР 
γ(60Cо)-опромінених біоапатитів, зареєстрованих одразу після опромінення та після 
витримки зразків на протязі двох місяців при кімнатній температурі. 

 
Знайдено: 

1) в біоапатитах зареєстровані короткоживучі (нестабільні) радикали СО3
3- в позиції В; 

2) при розпаді нестабільних СО3
3- зростає інтенсивність сигналу ЕПР від радикалів СО2

- 
(головним чином, кількості аксіальних центрів), що свідчить про перетворення СО3

3- → 
СО2

-; 
3) УФ опромінення призводять до появи більшої кількості аксіальних центрів порівняно до 

орторомбічних, ніж при γ – опроміненні. 
 
На основі експерименталь-

них даних зроблені такі висновки. 
Прекурсорами для СО2

- радикалів є 
молекулярні іон СО3

2- в позиції В 
(рис.1). Надалі ми будемо викорис-
товувати такі позначення: молеку-
лярні іони, розташовані в без-
дефектній ділянці кристаліту 
позначені СО3

2-(І), іони, поблизу 
яких розташовані дефекти гратки - 
СО3

2-(ІІ). При захопленні елект-
рону, що утворюється під дією 
випромінювання, іон СО3

2-(І або ІІ) 
перетворюється на метастабільний СО3

3- радикал відповідного типу (І або ІІ). Крім того під 
впливом опромінення відбувається також процес генерації нових непарамагнітних дефектів. 
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Це призводить до додаткового каналу утворення СО3
3-(ІІ) в дефектній ділянці, тобто 

СО3
2-(І)→ СО3

3-(ІІ) (позначений нахиленою стрілкою на рис.1.).  
Генерація СО3

3-(ІІ) за останнім механізмом є більш ефективною при γ – опроміненні, 
оскільки γ – опромінення створює більшу кількість додаткових дефектів і, відповідно, 
орторомбічних центрів. СО3

3-(І) та СО3
3-(ІІ) є нестабільними. Вони розпадаються на СО2

- 
відповідного типу (І(аксіальні) та ІІ(ортромбічні)): СО3

3- → СО2
-. Відмінність між 

орторомбічними та аксіальними радикалами обумовлена наявністю в оточені радикалу 
дефекту гратки, що понижує симетрію центру. Розпад СО3

3-(І) протікає повільніше, ніж 
розпад СО3

3-(ІІ). Це пов’язано з тим, що сусідній до СО3
3-(ІІ) дефект зменшує глибину 

потенціального бар'єру (зменшує енергію активації дефекту) і тим самим прискорює процес 
розпаду. В результаті в експерименті проявляються тільки короткоживучі СО3

3-(І), які через 
2 місяці також повністю розпадаються з утворенням СО2

-(І). 



                                                               Лашкарьовські читання - 2008  12 

Особенности внутреннего отражения на тонких пленках золота 
 

Матяш И.Е., Бережинский Л.И., Руденко С.П., Максименко Л.С., Сердега Б.К. 
Институт физики полупроводников им. В.Е.Лашкарева НАН Украины, 

Киев-028, проспект Науки 41, 
serdega@isp.kiev.ua. 

 
Отражение электромагнитного излучения от тонких металлических пленок, в 

последнее время привлекает внимание многих исследователей. Это объясняется 
уникальными свойствами тонких пленок (5-50 нм) обусловливающих проявление таких 
явлений как поверхностный плазмонный резонанс (ППР) и поверхностное усиление 
комбинационного рассеяния. Явление ППР интересно, прежде всего, тем, что является 
одним из наиболее чувствительных методов регистрации изменений диэлектрической 
функции среды. Суть явления ППР заключается в следующем. На отражающую поверхность 
призмы полного внутреннего отражения наносится тонкая металлическая пленка. На металл 
со стороны призмы направляется монохроматическое излучение Р-поляризации (вектор 
электрического поля волны Е лежит в плоскости падения света) с длинной волны 
значительно большей, чем толщина пленки. При некотором угле падения ϕpr, когда проекция 
волнового вектора световой волны  kx  на поверхность пленки будет равна импульсу 
поверхностного плазмон-поляритона kp, интенсивность отраженного света становится 
минимальной. Это обусловлено тем, что энергия падающей световой волны переходит в 
поверхностную оптическую волну, распространяющуюся вдоль пленки. Теоретический 
анализ явления ППР устанавливает зависимость величины угла ППР от диэлектрических 
проницаемостей материала призмы εg , металлической пленки ε(ω) и среды εа, 
контактирующей с металлической пленкой  

)(
)(
'

'

ωεε
εωε

ϕε
+

=
a

a
prg Sin  

Здесь ε’(ω) - действительная часть комплексной диэлектрической проницаемости 
металлической пленки ε(ω) = ε’(ω) + ε”(ω). Из формулы  видно, что при данных εg и ε’(ω), 
измеряя угол плазмонного резонанса ϕpr, можно вычислить величину εа.  

В большинстве практических приложений явление ППР используется именно для 
этих целей. Однако традиционный способ регистрации ППР имеет существенный 
недостаток. Современные физические задачи, особенно в области биохимии, где ППР нашел 
наиболее широкое применение, требуют предельно точного определения параметров ППР, 
что невозможно в виду малого значения сигнала RP при ϕpr, особенно когда оно равно нулю 
при четком резонансе. Таким образом, регистрация ППР с помощью гониометрических 
зависимостей интенсивности P-поляризованного излучения имеет существенный недостаток.  

Нами предложен иной метод наблюдения ППР свободный от указанного недостатка. 
Его суть  состоит в том, что поляризованное излучение лазера с длиной волны λ 
направляется на четвертьволновую пластинку, которая превращет линейно поляризованное 
излучение в циркулярно поляризованное. Далее излучение попадает на модулятор, который 
представляет собой динамическую фазовую пластинку. Под действием управляющего 
переменого электрического поля частоты ω эта фазовая пластинка вносит разность хода  
d(ne – no) = λ/4 в первый полупериод поля и  d(ne – no) = -λ/4 во второй полупериод (d – 
толщина пластинки). Это приводит к тому,  что после модулятора наблюдаются попеременно 
с частотой ω два ортогонально поляризованных световых пучка на длине волны λ.  
Поворачивая модулятор вокруг оси (лазрного луча), его ориентируют относительно 
отражающей поверхности металлической пленки таким образом, чтобы ортогонально 
поляризованные пучки соответствовали S и P компонентам френелевского отражения. Таким 
образом металлическая пленка с частотой ω попеременно облучается светом S и P 
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поляризации. Если интенсивности S и P компонент одинаковы, то освещая поочередно 
фотодиод, обе компоненты создают одинаковый фототок, и резонансный усилитель, 
подключенный к сопротивлению нагрузки, на частоте ω не фиксирует никакого сигнала. 
Однако, когда угол падения света на металлическую пленку соответствует условию 
возникновения ППР, интенсивность Р компоненты резко падает в то время как 
интенсивность  S компоненты не изменяется. В результате в фотоприемнике на частоте ω 
возникает переменный электрический ток обусловленный разностью интенсивностей S и P 
компонент (в дальнейшем Іs–Ip). Поскольку эта разница максимальна при угле ϕpr, то при 
этом электрический сигнал имеет максимальное значение.  

На рисунке 1 показаны  кривые  ППР, полученные на золотой пленке толщиной 50 нм 
в области углов 400-500. При этом кривая IP получена обычным способом по методу 
Кретчмана. Кривая  IS - IP отображает тот же ППР, зарегистрированный предложенным 
способом. Как видно из рисунка, при угле точного ППР сигнал, регистрируемый обычным 
способом минимальный, в то время как новый способ дает максимальный сигнал. 
Преимущества предложенного способа очевидны, поскольку регистрирующая электронная 
аппаратура при этом оперирует с большими по амплитуде сигналами.   

 

 
Рис.1. 

 
Предложенным методом были измерены угловые зависимости поверхностного 

плазмонного резонанса на золотых пленках различных наноразмерных толщин. Замена 
минимального значения сигнала, измеряемого традиционным методом при ϕpr на 
максимальное при поляризационно-модуляционном методе способствует проведению 
поляризационного анализа, потому что отношение сигнал-шум увеличивается на несколько 
порядков. Таким образом, увеличивается точность в определении величины угла, который 
соответствует экстремуму кривой ППР. Показано, что в составе сигнала поляризационной 
разности внутреннего отражения (IS - IP), полученного предложенным методом, 
присутствуют нерезонансные компоненты. Одна из них связана с аномальным внутренним 
отражением, а другая – с отражением от металлической поверхности пленки. 
Сопоставлением результатов теоретического расчета и экспериментальных данных показано, 
что  оптические параметры металлической пленки экспоненциально зависят от ее толщины. 
Исследованы угловые зависимости поляризационной разности в спектральном диапазоне 0,4 
÷ 2,0 микрона. Из результатов получена экспериментальная дисперсионная характеристика 
поверхностного плазмонного резонанса.  
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Визначення впливу рухомого середовища на зміну оточуючого 

магнітного поля 
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ВФХГК ІнФОВ НАН України, вул. Наукова 3а, 79053, Львів, e-mail: rostyslav_musiy@ukr.net 

 
Оточуючі магнітні поля (МП) складаються з постійної природної складової близько 

50 мкТл, варіацією 1÷10 нТл, а також змінної наведеної складової із амплітудою, що на 
порядки перевищує ці варіації, в залежності від ділянки частотного діапазону. Існує значний 
арсенал вимірювальних приладів для визначення величини МП різноманітних інтенсивності 
та градієнту. Разом з тим, вплив довільного рухомого середовища на зміну оточуючого МП 
вивчений не достатньо. Тому пропонується використання відомих фізичних ефектів для 
встановлення аналітичної залежності між параметрами середовища та вихідним сигналом. 

Спосіб вимірювання об’єму потоку рідин та газоподібних або сипучих речовин, який 
реалізується шляхом визначення їх взаємодії з зовнішнім електромагнітним полем, полягає у 
тому, що визначають результат цієї взаємодії як зміну напруженості МП в умовах дії тільки 
зовнішнього (оточуючого) природнього (реально існуючого) МП, спричинені цим рухом [1]. 

Лічильник для вимірювання об’єму направленого руху газоподібних або сипучих 
речовин працює на основі давача руху, що є пасивним та безконтактним і виконаний у 
вигляді тороїдальної приймальної котушки (ПК) індукційного перетворювача (ІП), котра 
охоплює струмину, а середовищем, що виконує функцію контактуючого з речовинами 
елемента є тільки природнє (оточуюче) МП (Рис 1). Одним із основних механізмів іонізації 
газів є їх взаємодія з поверхнею твердого тіла - поверхнева іонізація. Унаслідок цього 
виникає електрогазодинамічна течія I 3 (Рис. 1):  

2
00 ihuqI π= , 

де q0– густина електричного заряду; u0- безрозмірна швидкість течії газу; hi- радіус 
електричної струмини. Тоді напруженість МП 3 (рис. 3) на відстані r від краю течії: 

ΔH=I/2πr 
 Лічильник для вимірювання об’ємного руху рідких речовин або органічних тканин за 
допомогою ІП руху влаштований аналогічно, тільки ПК має соленоїдальну форму (Рис 2, 4). 
Вимірювання об’ємної концентрації гемоглобіну у кровотоці (гемометр) здійснюється за 
допомогою перетворення концентрації в електричний сигнал, який є пасивним та неінва-
зивним і виконаний у вигляді ІП, соленоїдальна котушка котрого охоплює частину тіла з 
натуральними (незайманими) венозними і артеріальними судинами, а середовищем, що 
виконує функцію контактуючого з кровотоком елемента є тільки оточуюче МП (Рис. 5). 

Завдяки застосуванню вказаних способів усувається будь-який вплив на речовину 
середовища, у т. ч. не відбуваються зміни хімічного чи фізичного складу [2]. Розрахунковий 
діапазон вихідних сигналів складає –5÷5V, що відповідає концентрацій молекул 
(7÷0)⋅1017/cm3, гемоглобіну- 1030÷1024 molec/mm3, рівня рН- 2÷10, а також швидкостей 
струмини 102÷10-3 m/s, потоку 101÷10-5 m/s (Рис 6). 
 
1. Скляр Р., Патент України №65546 "Спосіб вимірювання об’єма потоку рідких та 

газоподібних чи сипучих речовин й тканин та лічильники для його реалізації", G01 F1/56, 
G01F 1/64, Бюл. 4, 2004; 

2.  Sklyar R., The Microfluidic Sensors of Liquids, Gases, and Tissues, Journal of Automation,  
     Mobile Robotics and Intelligent Systems (JAMRIS), 2007, No. 2, pp. 20-34. 
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Рис. 1 Іонізація газо- чи пилоподібних
речовин 1 внаслідок взаємодії з внутрішньою
твердою поверхнею проводу 2. Утворена
електрогазоди-намічна струмина 3 індукує
МП 4. 
 

1

2

3

4  

Рис. 2 Складова Нпот напруженості 
зовнішнього МП H0 2 захоплюється 
магнітогідродинамічним потоком  3  у 
проводі 4. 

2 H0 4
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Рис. 3 Струмина газо- чи пилоподібних речовин
1 генерує у парамагнітному проводі 2 МП Нпот
3, котре вбирається ПК 4 звичайного чи
надпровідного ІП. 
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Рис. 4 Утворена у потоці 1 складова Hпот 2
зовнішнього МП Н вбирається ПК 3, котра 
обвита навколо проводу 4 звичайного чи 
надпровідного ІП. 
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Рис. 5  Варіації Нпот  оточуючого МП Н у
кровотоц і BF  внаслідок  змін
концентрац ії мо лекул заліза.  
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Рис. 6 Результуюча напруга Ux взаємодії 
магнітної складової струмини чи 
потоку із оточуючим МП U0 . 
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Особливості довготривалої трансформації центрів рекомбінації у 

приповерхневих шарах арсеніду галію при НВЧ обробці 
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Процес модифікації дефектної підсистеми напівпровідникових сполук під дією 
електромагнітного випромінювання надвисокочастотного (НВЧ) діапазону довжин хвиль 
супроводжується низкою нетривіальних явищ, для пояснення яких використовують моделі 
перетворення мікроструктури опроміненої речовини, що базуються на врахуванні 
амплітудного значення напруженості електричної складової електромагнітної хвилі E

r
. 

Проте, існують експериментальні результати (зокрема немонотонний характер 
трансформації спектрів випромінювальної рекомбінації напівпровідників сімейства АIIIBV), 
для пояснення яких були залучені фактори, що враховують складову напруженості 
магнітного поля НВЧ хвилі H

r
. При цьому зміни, що спостерігались при взаємодії 

напівпровідника з мікрохвильовим випромінюванням, в залежності від поглинутої 
речовиною дози енергії НВЧ хвилі, були якісно подібними з тими, що мають місце при 
обробці напівпровідникових кристалів слабким ( kTBB

310~ −μ , де μВ- магнетон Бора, В - 
магнітная індукція, k- постійна Больцмана, Т- абсолютна температура) магнітним 
полем (МП). В останньому випадку спостерігаються довготривалі (до кількох місяців) 
трансформації приповерхневого шару обробленої речовини, що проявляється у зміні 
мікрорельєфу поверхні та спектрів фотолюмінесценції (ФЛ). У зв’язку з цим для виявлення 
довготривалих процесів перетворення мікроструктури напівпровідникового матеріалу при 
мікрохвильовій обробці, що підтвердило б наявність спільного механізму модицікації 
домішково-дефектної структури напівпровідника при НВЧ та МП обробках були проведенні 
дослідження ФЛ типового представника бінарних сполук – GaAs, легованого Te. 

Мікрохвильове опромінювання зразків проводилося на частоті 2,45 ГГц. Розраховна 
питома потужність випромінювання становила 7,5 Вт/см2, тривалість обробки – 60с. Зміни у 
дефектній структурі напівпровідникових зразків вивчалась фотолюмінесцентним методом 
при 77 К у спектральному інтервалі Δhv = (0,5÷2,04) еВ. Джерелом збудження служила лампа 
ПЖ-100, зі спектра випромінювання якої за допомогою відповідних фільтрів виділялася 
ділянка з енергією кванта ≥ 2,0 еВ. Приймачем світла люмінесценції служив PbS-фотоопір. 
Особливість проведення експерименту полягала у тому, що спектри ФЛ знімались до та 
після НВЧ впливу на протязі кількох тижнів. 

На рис. 1 зображені спектри ФЛ арсеніду галію до, та після НВЧ обробки. У вихідному 
стані спостерігались: доволі інтенсивна смуга при 1,52 еВ та широка неелементарна смуга з 
двома помітними максимумами у довгохвильовому діапазоні. Останню, використовуючи 
метод Гаусса, було розділено на 1,02 та 1,21 еВ. Пік ФЛ при 1,52 еВ, очевидно, є наслідком 
міжзонної рекомбінації. Його частотне положення дещо (~0,01 еВ) відрізняється від 
класичного для арсеніду галію внаслідок легування телуром, адже відомо, що при наявності 
домішкових атомів Те в достатній кількості спостерігається зсув краєвої смуги ФЛ у 
короткохвильову область, при чому цей зсув тим сильніший, чим більша концентрація 
легуючої домішки. Смуги ФЛ при 1,02 та 1,21 Ев, відповідно до існуючих літературних 
даних, пов’язують з CuGa та VGaTeAs відповідно. Після обробки мікрохвильовим 
випромінюванням інтенсивності усіх смуг ФЛ зменшились. Подальші вимірювання спектрів 
випромінювальної рекомбінації показали, що трансформація рекомбінаційних центрів не 
припиняється, а триває ще достатньо довгий період (до 400 год). Причому характер цієї 
трансформації є немонотонним: після 6 діб спостерігається підвищення інтенсивності 
краєвої люмінесценції до значення, що значно перевищує таке ж у вихідному стані, а вже 



                                                             Лашкарьовські читання - 2008 17 

через 24 год інтенсивності ФЛ усіх смуг зменшуються приблизно наполовину. Така 
осциляційна залежність триває протягом ~30 діб до встановлення деякого рівноважного 
стану, при якому спектр випромінювальної рекомбінації майже не відрізняється від 
вихідного. Перетворення спектрів ФЛ, очевидно, пов’язана із зміною центрів 
випромінювальної та безвипромінювальної рекомбінації. Відомо, що вакансії в арсеніді 
галію відіграють роль ефективних безвипромінювальних центрів. Саме із зменшенням 
концентрації VGa можна пов’язати збільшення інтенсивності краєвої смуги люмінесценції. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Спектри ФЛ GaAs:Te до на після НВЧ обробки. 
 
Таким чином, встановлено, що перебудова рекомбінаційних центрів в арсеніді галію 

після мікрохвильового опромінювання не припиняється, а продовжується протягом 
тривалого часу, що аналогічне до перетворень спектрів ФЛ, які відбуваються після МП 
обробки. Безумовно це є підтвердженням спільного механізму модифікації домішково-
дефектного складу при таких зовнішніх активних впливах. Отримані експериментальні 
результати добре корелюють із даними раніше проведених досліджень та сприятимуть 
встановленню істинної картини взаємодії НВЧ випромінювання з напівпровідниковим 
матеріалом. 
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Відомо, що дія слабкого магнітного поля ( kTBB
310~ −μ , де μВ- магнетон Бора, В - 

магнітна індукція, k- постійна Больцмана, Т- абсолютна температура) може призводити до 
істотних змін властивостей матеріалів, зокрема до зміни домішково-дефектної структури 
напівпровідників. 

У даній роботі досліджувався вплив слабкого імпульсного магнітного поля (ІМП) на 
спектри фотолюмінесценції (ФЛ) фосфіду індію. Обробка кристалів InP здійснювалася 
серією імпульсів магнітного поля з амплітудою В = 0,44 Тл, тривалістю одного імпульсу τ = 
2·10-3 с та частотою слідування f = 10 Гц на протязі однієї хвилини. Трансформація дефектної 
структури зразків контролювалась фотолюмінесцентним (ФЛ) методом при 77 К у 
спектральному інтервалі 0,5÷2,04 еВ. Дослідження випромінювальної рекомбінації 
повторювались через 24, 96, 120, 144, 168, 192, 288, 312, 336 та 432 год після обробки в ІМП. 

Вихідний стан досліджуваного напівпровідника характеризувався двома чіткими 
піками ФЛ: при 1,14 еВ та 1,41 еВ. Останній, скоріш за все, пов’язаний з мілким донором, а 
перший максимум більшість авторів пов’язують з донорно-акцепторними парами [FeInVP] 
або [FeInSiIn]. На рис. 1 показано залежність інтенсивності ФЛ цих двох смуг від часу, що 
пройшов після обробки в ІМП.  
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Рис. 1. Часова залежність інтенсивності ФЛ фосфіду індію. 
 

Спектральні залежності показують, що магнітопольова обробка призвела до 
збільшення інтенсивності усіх смуг. Наступна поведінка максимумів люмінесценції носить 
немонотонний осцилюючий характер, що є характерним для напівпровідникових зразків, які 
піддавались впливу слабкого ІМП. Слід зазначити, що графіки залежності інтенсивності 
(рис. 1) ведуть себе синфазно до часу ~ 200 год. Значення інтенсивності для смуг 1,14 та 
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1,41 еВ змінюються майже на одну і ту ж величину, що дає підстави думати про 
превалюючий вклад центрів безвипромінювальної рекомбінації у перетворення 
мікроструктури приповерхневого шару фосфіду індію. Такими центрами в InP можуть 
виступати атоми заліза Fe2+/3+ [1]. В нашому випадку цей елемент може існувати в якості 
неконтролюючої домішки в напівпровіднику. Подальша поведінка залежностей 
інтенсивності ФЛ носить антифазний характер, що виключає суттєвий вплив центрів 
безвипромінювальної рекомбінації. 

Таким чином, проведені дослідження свідчать про суттєвий вплив ІМП на 
приповерхневий шар фосфіду індію, що проявляється у трансформації спектрів ФЛ 
останнього. Проведений аналіз свідчить про немонотонну зміну концентрації центрів 
випромінювальної та безвипромінювальної рекомбінації протягом тривалого часу, яка, 
очевидно, зумовлена спіновими перетвореннями, що здатні забезпечити можливість 
протікання такого роду довготривалих процесів. Проте для з’ясування детальної картини 
взаємодії слабкого магнітного поля з напівпровідниковим матеріалом необхідні подальші 
дослідження в цьому напрямку. 

 
1. S. Doğan, S. Tüzemen / Direct recognition of non-radiative recombination centers in semi-

isulating LEC InP:Fe using double exitation photoluminescence // Journal of Luminescence.-2008.-
V.128.-P.232-238. 
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Аннотация – в работе предложена модель микроволнового микроскопа с балансной 

схемой, приведены результаты численного моделирования. 
1. Введение 

На сегодняшний день актуальным является вопрос контроля параметров и характеристик 
многослойных неоднородных плёночных структур и материалов. Одним из методов 
контроля параметров исследуемых полупроводниковых образцов является метод 
микроволновой микроскопии, который позволяет бесконтактным способом проводить анализ 
структуры в объеме. Современные микроволновые микроскопы имеют малую 
чувствительность и низкую разрешающую способность [1]. Оценка возможности 
применения новых функциональных схем измерений и оптимизация существующих типов 
микроволновых микроскопов возможны посредством построения адекватной численной 
модели микроволнового микроскопа [2]. Целью работы является построение численной 
модели микроволнового микроскопа с балансной схемой измерения параметров 
полупроводникового образца и проведение на ее основе комплекса численных 
экспериментов. 

2. Модель микроволнового микроскопа с балансной схемой 
Модель микроволнового микроскопа с разностной схемой измерения параметров 

приведена на рис.1. Она включает: 1 – петлю генератора; 2 – петлю приёмника; 3 – петлю 
щупа сканирования образца; 4 – петлю связи с эталонным образцом; 5 – щуп сканирования 
исследуемого образца; 6 – щуп эталонного образца. Образец представляет собой кремниевую 
пластину, а эталонный образец – полупроводниковая структура с заранее известными 
параметрами. 

 

 
Рис.1. Общий вид модели в сечении YZ 

 
Петля генератора за счёт протекания высокочастотного тока создает магнитное поле 

резонатора. Высокочастотное магнитное поле наводит высокочастотные токи в петле щупа 
сканирования образца и петле связи с эталонным образцом. Отражённый сигнал от 
исследуемого образца наводит ток в петле щупа сканирования образца, который создает 
высокочастотное магнитное поле в резонаторе. Сигнал, отражённый от эталонного образца 
наводит ток в петле связи с эталонным образцом, которая, в свою очередь, также создает 
высокочастотное магнитное поле. Созданные высокочастотные поля находятся в 
противофазе, так как петли имеют разное направление. 
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Если сканируемый образец идентичен эталонному образцу, то созданные магнитные поля 
взаимокомпенсируются. При изменении диэлектрических проводимостей и удельного 
сопротивления участка исследуемого образца, находящегося непосредственно под щупом 
микроскопа, амплитудные значения магнитных полей отличны друг от друга и возникает 
дополнительное поле, равное разности амплитуд. Это приводит к изменению зависимости S-
параметров резонансной структуры микроволнового микроскопа. 

Применение балансной схемы позволяет повысить чувствительность и снизить 
погрешность измерения параметров полупроводникового образца. 

3. Результаты численного моделирования 
Численное моделирование проводилось методом конечных элементов. При численном 

моделировании задавался частотный диапазон, средняя частота которого определялась по 
формуле частоты полуволнового резонатора [3]: 

0 2
cnf
h

= , (где 1,  2, 3,...n = , h  – высота 

резонатора). Резонансная частота модели находилась по максимуму S-параметра. 

Добротность вычислялась по формуле: 0

0,5

fQ
f

=
Δ

 (где 0,5fΔ  – разность частот на половинном 

значении S-параметра) [3]. На рис.2 представлена зависимость добротности и резонансной 
частоты от параметров образца (относительной диэлектрической проницаемости ε  и 
проводимости σ ). В качестве эталонного образца использовалась полупроводниковая 
структура со следующими параметрами: 11,9; 1; 0ε μ σ= = =  См/м. 

 

 
       а)       б) 
 

Рис. 2. Зависимость а) добротности; б) частоты резонатора микроскопа от ε  и σ  образца 
 

Как видно из графиков, максимум чувствительности к изменению проводимости, как по 
добротности, так и по частоте, приходится на диапазон 10 – 75 См/м. 

4. Заключение 
Предложена модель и конструкция микроволнового микроскопа, использующая 

преимущества балансной схемы измерения. Численным путем произведено вычисление 
параметров резонатора. Полученные результаты иллюстрируют возможности применения 
микроволнового микроскопа для контроля параметров полупроводниковых подложек. 
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Шаруваті кристалічні структури із слабким Ван-дер-Ваальсівським зв’язком між 

шарами і сильною ковалентно-іонною взаємодією всередині шару є об’єктами сучасних 
досліджень, даючи нові можливості розуміння властивостей низькорозмірних (2D) та 
ланцюжково-подібних структур і їх потенційного технологічного застосування. З огляду на 
кристалічну структуру, із поверхнями сколювання (100) шорсткими та борознистими в 
атомному масштабі, кристали In4Se3 є перспективним матеріалом для формування 
наноструктур (нанодротів) на поверхнях (100). 

В рамках електронної структури кристалу досліджено природу формування 
інтерфейсних шарів на сколах (100) шаруватого кристалу In4Se3. Електронні спектри 
поверхонь отримані методом ультрафіолетової фотоелектронної спектроскопії (УФЕС) 
(синхротронне випромінювання 18-110 еВ), а кристалічна структура об’єму і поверхонь 
(100), відповідно, методами рентгенівської дифракції і дифракції повільних електронів 
(ДПЕ). Присутність інтерфейсних шарів, сформованих на поверхнях (100) In4Se3, які 
отримані сколюванням як на повітрі, так і у надвисокому вакуумі (НВВ), має суттєвий вплив 
на УФЕС спектри і на картинки ДПЕ. Проаналізовано відмінності в УФЕС спектрах 
поверхонь сколювання чистих кристалів In4Se3, експонованих у атмосфері залишкових газів 
НВВ камери, підданих обробці іонами Ar+ і УФ опроміненням, які можуть бути пов’язані із 
змінами електронних спектрів поверхні. УФЕС дослідження інтерфейсів сформованих на 
поверхнях сколювання, отриманих на повітрі, і у НВВ та експонованих протягом тривалого 
часу до атмосфери залишкових газів НВВ (декілька сотень Ленгмюр), вказують на подібність 
формування інтерфейсів на поверхнях In4Se3 із утворенням нової вуглецевовмісної фази. 

Дослідження методом ДПЕ вказують на те, що поверхні сколювання (100) In4Se3 не 
проявляють реконструкції і є стабільні у НВВ, а експозиція сколів у НВВ і, як наслідок, 
формування інтерфейсу на поверхні приводить тільки до незначного розмиття рефлексів 
ДПЕ зображення. 

УФЕС спектри поверхонь (100) In4Se3, очищених від інтерфейсних покрить 
розпиленням іонами Ar+, суттєво відрізняються від спектрів, отриманих зі сколів у НВВ. Як 
можна побачити з рис. 1 а, б, густина станів на поверхнях (100) In4Se3 суттєво залежить від 
умов іонного травлення, а також умов подальших обробок і “зберігання’’ поверхонь у НВВ. 
На рис. 1б, крива 4 можна спостерігати значні зміни в УФЕС спектрі після очистки поверхні 
іонним розпиленням, із зникненням максимуму в діапазоні енергій зв’язку 1-2 еВ та 
незначним енергетичним зміщенням рівня Фермі. Коефіцієнт розпилення іонами Ar+ для 
атомів Se є приблизно у 1,1 разів більшим, ніж для атомів In. Тому, у результаті ефекту 
диференціального розпилення поверхня сколу збагачується атомами In. Як наслідок, 
змінюється УФЕС спектр густини станів валентних електронів, зсувається положення рівня 
Фермі та змінюється, відповідно, робота виходу (≈4,3 еВ для In4Se3 і ≈3,8 еВ для In), що 
приводить до зсувів у енергіях зв’язку електронів. 
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Рис. 1. a) Спектри УФЕС НВВ сколів (100) In4Se3: безпосередньо після сколювання - 1 –
 hν = 25 еВ, 2 – hν = 26 еВ, 3 – hν = 27 еВ, 4 – hν = 28 еВ; поверхні розпилені іонами Ar+ 
(E = 1.6 кеВ, I = 10 μA, PAr = 5×10-5 Тор) - 5 – hν = 25 еВ; 6 – hν = 25 еВ після додаткової 
12 год. експозиції у НВВ;  
 б) Спектри УФЕС НВВ сколів (100) In4Se3 (hν = 25 еВ):  1 – 15 хв. після розпилення 
іонами Ar+ та експозиції у НВВ; 2 – додаткове розпилення у НВВ іонами Ar+ протягом 10 хв.; 
3 – 1 год. після розпилення іонами Ar+ та експозиції у НВВ; 4 – іонне розпилення у НВВ 
протягом 30 хв. поверхні та 12 год. експозиції у НВВ (10-9 Тор). 

 
Дослідження УФЕС спектрів з поверхонь сколювання (100) In4Se3, підданих іонному 

травленню і після їх експозиції у НВВ (рис. 1б), дозволяє побачити значні незворотні зміни 
інтенсивностей піків і енергій зв’язку, тобто зміни в густині станів валентних електронів. 
При таких обробках поверхонь (іонна очистка та експозиція) важко встановити залежність 
інтенсивності піку і енергії зв’язку від експозиції, що може бути спричинено складним 
впливом (опромінення, експозиція) на склад і структуру інтерфейсного шару. Очевидно, що 
очистка поверхонь іонним розпиленням є не бажаною при дослідженні їх електронних 
спектрів методом УФЕС. 

Встановлено, що сколи (100) In4Se3 є не інертними до адсорбції газів, навіть в НВВ 
умовах. Присутність інтерфейсних шарів, сформованих на поверхнях (100) In4Se3, які 
отримані сколюванням як на повітрі, так і у НВВ має суттєвий вплив на УФЕС спектри, і 
незначний на картинки ДПЕ. Стосовно НВВ сколів найбільші зміни в спектрах мають місце 
під час експозиції сколів до атмосфери залишкових газів НВВ, хоча менші зміни в спектрах 
мають місце при наступному ВУФ опроміненні під час запису спектрів і опроміненні 
недиспергованим синхротронним випромінюванням (15-350 еВ). Таким чином, необхідно 
також розрізняти чи досліджувана у даний момент область поверхні була попередньо 
опромінена синхротронним випромінюванням, чи ні. В цілому, можна зробити висновок, що 
найбільш надійні результати УФЕС для побудови зонної структури кристалу In4Se3 та 
електронних спектрів поверхонь сколювання (100) In4Se3 можна отримати до ≈2 Л експозиції 
у НВВ, але поверхні ще є достатньо чистими до експозицій 12-13 Л у НВВ камері кінцевої 
станції (1,5×10-10 Тор). 

Проведені дослідження структури поверхні та формування інтерфейсів на сколах 
In4Se3 є важливими з огляду на можливості отримання достовірних результатів експери-
ментального дослідження зонної структури In4Se3 та електронних спектрів поверхні, 
зважаючи на нестабільність поверхонь сколювання під дією УФ, іонного опромінення і 
експозиції у надвисокому вакуумі, яка не є характерною для шаруватих кристалів. 
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Современный уровень технологии выращивания и обработки полупроводниковых 
структур позволяет создавать базовые элементы микроэлектроники с размерами активной 
области L сравнимой с длиной свободного пробега электрона pλ . При этом электронный 
транспорт носителей через такую структуру носит баллистический характер. Впервые 
баллистический режим электронного переноса исследовался в вакуумных диодах. 
Теоретически баллистическое движение носителей можно описать на основе системы 
уравнений Власова или гидродинамических уравнений, как движение носителей в 
самосогласованном электростатическом поле [1]. При этом стационарная  вольтамперная 
характеристика подчиняется закону Чайлда ( 2/3UJ ≈ ), хорошо известного из вакуумной 
электроники [2]. А высокочастотная характеристика баллистического вакуумного диода – 
импеданс ωZ в зависимости от частоты имеет знакопеременный и осцилляционный вид в 
действительной части (Рис.2а). Причём окна отрицательного ]Re[Zω  появляются на 
характерных частотах пролёта электрона от катода к аноду.  

Особенности  электронного спектра  в полупроводниковых материалах [3], 
существование нескольких типов носителей [4], проявление дисперсии среды [5] могут 
сильно изменять стационарные и высокочастотные характеристики  баллистических 
полупроводниковых диодов. Исследуя баллистический транспорт в полупроводниковых 
диодах, также следует учитывать физические свойства инжекционных контактов 

В предложенной работе мы рассмотрели особенности баллистического электронного 
транспорта в n+ -i- n+ гомодиодах  на основе полярных полупроводниковых материалов 
GaAs, InAs.  Носители из легированной n+-области, которая описывается концентрацией 
легирования 0n  и подвижностью cμ , инжектируются в субмикронную i-область. 
Стационарное распределение потенциала, поля, концентрации носителей и вольт- амперная 
характеристика диода могут быть рассчитаны, используя систему уравнений Власова для 
базовой области,  дрейф -диффузионное уравнение, описывающие диссипативный транспорт 
в контактной области и надлежащие граничные условия. В качестве граничных условий мы 
использовали условие  равновесия носителей в глубине катодной области (длина катода 

DrL >>c  - Дебаевский радиус в катоде), условие непрерывности поля на интерфейсе, 
условие постоянства тока и выражение термоэмиссионного тока на интерфейсе. Длина базы 
диода L=0.3 мкм, что для чистых GaAs и InAs меньше длины свободного пробега 
относительно упругих механизмов рассеяния. В нашем рассмотрении мы ограничивались 
токами и соответственно напряжениями, при которых баллистический транспорт ещё не 
разрушается механизмом испускания оптических фононов, которое имеет место в полярных 
материалах. Также мы ограничились случаем низких инжекционных концентраций, что бы 
избежать влияния электрон- электронного рассеяния. На Рис.1 представлены характерные 
вольт- амперные характеристики баллистического диода в зависимости от параметров 
контакта ( 0n , cμ ). Видно, что поведение вольт- амперных характеристик немонотонно. При 
малых напряжения  вольт- амперная характеристика близка к закону Чайлда (кривая vc). При 
больших напряжениях происходит квазинасыщение вольт- амперной характеристики, 
которое обусловлено ограниченной инжектирующей способностью катода. 
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Рис.1. Вольт- амперные характеристики GaAs диода 
при температуре Т = 10 К,  длине базы L = 0.3 мкм, 
концентрации легирования катода 1016 см-3. 
Сплошные кривые учитывают спад напряжения на 
базе, штрихованные с учётом спада напряжения на 
катоде. Кривые 1, 2, 3-получены для cμ =100, 300, 
1000 см2/Вс. Напряжение приведено в единицах, 
соответствующих энергии оптического фонона   
 

Рис.2. Зависимость ]Re[ ωZ  при разных спадах напря-
жения на базе Ub. Кривые 1, 2, 3, 4, 5 рассчитаны для 
Ub = 0.3, 0.4, 0.5, 1, 1.5 ћω0, соответственно. 
Штрихованная кривая – огибающая максимумов ОДИ. 
Кривая 6  – динамический импеданс катода.  
Кривые получены для Т = 10 К, L = 0.3 мкм, 
n0 = 1016cм-3, cμ =300 см2/Вс. 

 

Основываясь на результатах стационарной теории, в линейном отклике на 
высокочастотный сигнал был проведён расчёт динамического импеданса ]Re[ ωZ  диодной 
структуры.  Как было отмечено, в режиме пролётного резонанса  базовая область может 
обладать отрицательным динамическим импедансом (ОДИ). В тоже время контактные 
области диода обладают положительным  ]Re[ )(

ω
cZ . Нами установлено, что при разумных 

параметрах диодной структуры эти величины одного порядка в диапазоне терагерцовых 
частотах.   Расчёты показали, что заметная амплитуда ОДИ всего диода достигается для InAs 
диода. На Рис.2 приведены расчёты динамического импеданса базы и катода в области 
пролётных частот при различных стационарных напряжениях накачки. Так для InAs диода 
при Ub=0.5 ћω0 (0.018 В)  максимальный ОДИ достигается на частоте ν=0.97 ТГц. 
Отрицательный импеданс базы  610*03.0]Re[ −≈ωZ  Ом/см2 , диода с учётом паразитного 
импеданса катода  610*01.0]Re[ −≈ω

DZ   Ом/см2. Следует отметить, что на терагерцовых 
частотах доминирует ток смещение и   мнимая часть импеданса на этих частотах 
положительная и примерно по амплитуде  на 2 порядка больше действительной части. При 
такой добротности максимальная величина  адмитанса диода достигает значения 

210*5.7]Re[ −≈ω
DA  Ом-1см-2 на частоте ν=1.12 ТГц. При таком значении адмитанса мы 

оценили коэффициент усиление TEM моды в микрополосковой линии, который оказался  
0.04 см-1. При этом коэффициент затухания электромагнитной волны в золотых полосках 
был равен 0.19 см-1 . Критерий возбуждения полосковой линии может быть выполнен, если  в 
качестве активного элемента рассматривать каскад последовательно включённых 
баллистических диодов. Например, при каскаде из 5 диодов критерий генерации 
выполняется!      
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Одно из активно развиваемых направлений в современной магнитооптике, как известно, 

связано с изучением различных аспектов распространения электромагнитных волн в одно-, 
двух- и трехмерных магнитных фотонных кристаллах (МФК) на основе антиферромагнитной 
среды [1–3]. Это, в частности, продиктовано возможностью целенаправленного и 
эффективного влияния на характер распространения и локализации электромагнитных волн 
в таких средах с помощью легко реализуемых на практике внешних магнитного и (или) 
электрического полей. Однако до сих пор подавляющая часть работ выполненных в этом 
направлении связана с учетом влияния исключительно внешнего магнитного поля. При этом, 
несмотря на активное развитие электрооптики многослойных немагнитных структур, 
практически отсутствуют работы связанные с анализом влияния постоянного внешнего 
электрического поля на поляритонную динамику ограниченного МФК (см., например, [1]). 

Вместе с тем значительная часть МФК, представляющих практический интерес, 
являются магнитно нескомпенсированными средами. Одним из ключевых вопросов для 
понимания особенностей распространения электромагнитных волн в таких материалах 
является анализ поляритонной динамики вблизи границы раздела магнитной и немагнитной 
сред в условиях одновременного наложения как магнитного, так и электрического полей. 
Однако до сих пор анализ роли квадратичного магнитооптического взаимодействия в 
поляритонной динамике нескомпенсированного МФК в присутствии ненулевого 
постоянного внешнего электрического поля не проводился. 

Поэтому целью данной работы является изучение влияния квадратичного 
магнитооптического взаимодействия на условия формирования поверхностной 
поляритонной волны (ТЕ или ТМ типа) в одномерном МФК, находящемся в скрещенных 
магнитном и электрическом полях. В качестве примера такого фотонного кристалла 
рассмотрена сверхрешетка, состоящая из двух чередующихся слоев. Первый слой – это 
нескомпенсированный (за счет приложенного внешнего магнитного поля OX||0H ) 
легкоосный антиферромагнетик, а второй – немагнитный диэлектрик. 

С помощью матрицы перехода α
ikT  ( p=α  соответствует ТМ волне, s=α  – ТЕ волне) 

проанализированы особенности спектра коллективных поверхностных поляритонов в 
полуограниченном 1-D МФК для двух случаев: 1) внешнее постоянное электрическое поле 

0E  коллинеарно легкой магнитной оси 0l  антиферромагнетика и нормали n  к границе 
раздела “МФК – немагнитный диэлектрик” nlE |||||| 00 OZ ; 2) nlE ⊥00 || , OY||n . 

Обратная глубина проникновения αβ  неоднородной электромагнитной волны в 1-D 
МФК может быть определена с помощью теоремы Флоке: ( ) 2)(ch 2211

αααβ TTD += . 
Если параметры среды, занимающей верхнее полупространство и немагнитной среды 2, 

входящей в состав рассматриваемой двухкомпонентной сверхрешетки идентичны, то анализ 
последнего выражения показывает, что в рассматриваемом фотонном кристалле возможно 
существование трех типов коллективной поверхностной поляритонной волны ( )( )02

>αβ . В 
частности для магнитооптической конфигурации nlE |||||| 00 OZ : 
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1. ( ) 02
2 >αq ; ( ) 02

1 <αq , причем [ ] 11 2 dniq ⋅= πα , ( )...3,2,1=n  (то есть на первом слое 
помещается четное число полуволн электромагнитной волны, а на границах второго слоя 
формируется неоднородная волна, см. рис. 1–а). Тогда Ddq 22

ααβ = . 

2. ( ) 02
2 >αq ; ( ) 02

1 <αq , причем ( )[ ] 11 12 dinq += πα , ( )...3,2,1=n  (то есть на первом слое 
помещается нечетное число полуволн электромагнитной волны, а на границах второго слоя 
формируется неоднородная волна, см. рис. 1–б). Тогда ( )[ ] Dindq πβ αα 1222 ++= . 

3. ( ) 02
2 >αq ; ( ) 02

1 >αq  (то есть на границах обоих слоев 1-D МФК формируются 
неоднородные поляритонные волны, см. рис. 1–в). Тогда ( ) Ddqdq 2211

αααβ −= . 
Здесь под jq  и jd  следует понимать обратную глубину проникновения поляритонной волны 
в j -ом слое и толщину j -ого слоя, соответственно ( )2,1=j ; 21 ddD += . 
 

 
 
Рис. 1. Три типа коллективной поверхностной поляритонной волны в 1-D МФК 
 

Следует отметить, что в отличие от OZ|||| 00 lE , OX||0H , OY||n  для конфигурации 
OZ|||| 00 lE , OX||0H , OZ||n  спектры всех указанных выше типов поверхностных 

поляритонных волн как ТМ, так и ТЕ типа обладают невзаимностью относительно инверсии 
направления распространения вдоль оси OY. Кроме того, различным оказывается и характер 
спадания найденных типов поверхностных поляритонов вглубь МФК при наличии 
скрещенных магнитного и электрического полей. Так в случае OZ|||| 00 lE , OX||0H , OZ||n  
амплитуда поверхностной электромагнитной волны может просто экспоненциально спадать 
вглубь рассматриваемого 1-D МФК, а для OZ|||| 00 lE , OX||0H , OY||n  наряду с 
экспоненциальным спаданием вглубь 1-D МФК волна также будет и осциллировать. 
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Недавно в работах [1, 2] были определены условия, при выполнении которых для 

границы раздела “легкоосный антиферромагнетик – вакуум” постоянное внешнее 
электрическое поле приводит не только к трансформации спектра поверхностных магнитных 
ТЕ поляритонов, но и к формированию вблизи поверхности центросимметричного 
антиферромагнетика нового типа поверхностных магнитных ТМ поляритонов. В качестве 
физического механизма ответственного за данный эффект рассматривалось квадратичное 
магнитооптическое взаимодействие, которое для двухподрешеточной модели легкоосного 
антиферромагнетика ( 2,1M – намагниченности подрешеток, 021 M== MM ) в коллинеарной 
фазе может быть представлено в виде: 

πλ δγβααβγδ 8EEllFmo −= , 
где ( ) 021 2MMMl −=  – вектор антиферромагнетизма. При этом принципиально важную 
роль играла относительная ориентация направления приложенного электрического поля и 
нормали к границе раздела магнитной и немагнитной сред. 

Однако до сих пор анализ влияния электрического поля на поляритонную динамику 
антиферромагнитных кристаллов проводился только для случая скомпенсированных сред [1–
2]. В частности для них в случае двухподрешеточной модели антиферромагнитного 
кристалла в основном состоянии модуль вектора ферромагнетизма ( )( )021 2MMMm +=  
равен нулю. Вместе с тем несомненный интерес представляет также и анализ роли 
квадратичного магнитооптического взаимодействия в поляритонной динамике 
нескомпенсированного антиферромагнетика, помещенного в постоянное внешнее 
электрическое поле. Это связано, прежде всего, с тем, что имеется целый ряд 
высококачественных обменно коллинеарных антиферромагнитных структур, обладающих 
слабым ферромагнитным моментом, магнитооптические свойства которых в отсутствии 
внешнего электрического поля достаточно подробно изучены [3]. 

В связи с этим, цель данной работы состоит: 
1) в последовательном теоретическом изучении эффектов, связанных с влиянием 
квадратичного магнитооптического взаимодействия на условия отражения и преломления 
объемной электромагнитной волны ТЕ или ТМ типа; 
2) в определении условий, при выполнении которых можно целенаправленно изменять 
характер поляритонной динамики ограниченного легкоплоскостного слабоферромагнитного 
(СФМ) кристалла за счет постоянного внешнего электрического поля 0E  коллинеарного 
легкой магнитной оси. 

Для анализа рассмотрена хорошо изученная [4] двухподрешеточная модель 
тетрагонального легкоплоскостного антиферромагнетика, обладающего слабым 
ферромагнитным моментом, лежащим в легкой плоскости (XY) кристалла. 

Расчет показывает, что для магнитооптической конфигурации OX||0m , OY|||| 00 El  для 
рассматриваемой модели неограниченного СФМ кристалла будет иметь место независимое 
распространение поляритонов ТЕ и ТМ типа при условии, что волновой вектор 
распространяющихся электромагнитных волн лежит в плоскости YZ. 
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Рис. 1 Поверхность волновых векторов 
поляритонной волны 

В зависимости от частоты и угла падения характер преломления и отражения 
электромагнитной волны может существенно изменяться. Для выяснения особенностей 
прохождения электромагнитной волны удобно рассмотреть сечения поверхности волновых 
векторов (см. рис. 1) плоскостью zykk . В зависимости от конкретных величин внешних 
параметров ω  и ⊥k  падающей волны могут быть реализованы различные аномальные 
режимы преломления. Так, например, помимо нормального режима преломления и полного 
внутреннего отражения электромагнитная волна может демонстрировать режимы 
отрицательной и аномальной оптической рефракции. 

На основе последовательного учета 
граничных условий были получены 
дисперсионные соотношения для 
поверхностных поляритонов и далее 
изучен характер перестройки спектра 
локализованных электромагнитных 
волн ТЕ и ТМ типа на границе 
«легкоплоскостной СФМ – 
немагнитный диэлектрик» в 
постоянном внешнем электрическом 
поле. 

В частности было показано: 
1) в постоянном внешнем электричес-
ком поле вблизи поверхности СФМ 
возможно формирование поверхност-
ных магнитных поляритонов не только 
ТЕ, но и ТМ типа. 
2) Структура спектра поверхностных 
ТЕ и ТМ поляритонов существенно 
зависит от знака проекции внешнего 
электрического поля на направление 
нормали к границе раздела магнитной и 
немагнитной сред. 
3) Спектр обоих типов локализован-
ных возбуждений обладает невзаимно-
стью относительно инверсии направле-

ния распространения, а его структура (число ветвей, наличие точек окончания, тип волны) 
существенно зависит от величины равновесной намагниченности 0m . 
4) В зависимости от величины и ориентации (относительно нормали к границе раздела 
магнитной и немагнитной сред) внешнего электрического поля, в условиях полного 
внутреннего отражения, неоднородная объемная волна ТЕ или ТМ типа может затухать 
вглубь магнитной среды либо монотонно, либо с осцилляциями. 

 
1. Кулагин Д.В., Савченко А.С., Тарасенко С.В. // Опт. и спектр. 2007. Т. 102. № 4. С. 629. 
2. Кулагин Д.В., Савченко А.С., Тарасенко С.В. // ФТТ. 2007. Т. 49. В. 10. С. 1842. 
3. Писарев Р.В. Физика магнитных диэлектриков. Л.: Наука, 1974. С. 356. 
4. Туров Е.А. Физические свойства магнитоупорядоченных кристаллов. М.: Наука, 1963. 
224 с. 
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Фазовий перехід в сегнетоелектрику Sn2P2S6 на фазовій діаграмі температура – 

концентрація для твердих розчинів Sn2P2(SexS1-x)6 близький до точки Ліфшиця (ТЛ), в якій 
виникає неспівмірна фаза [1]. З такою полікритичною точкою пов’язана динамічна 
нестійкість лінійно взаємодіючих м’яких оптичних та акустичних фононів. Внаслідок цього, 
при наближенні до ТЛ очікується суттєве зменшення частоти акустичних фононів, що 
поширюються вздовж кристалографічного напрямку [001]. Проявом такого зм’якчення 
акустичних мод має бути суттєва дисперсія швидкості гіперзвуку.  

Виконані дослідження акустичних властивостей кристалів Sn2P2S6 та Sn2P2(Se0.28S0.72)6 
при кімнатній температурі методом спектроскопії Мандельштам-Бріллюена зі застосуванням 
різних геометрій: розсіювання на відбивання (180°), розсіювання під кутом 90°, та 
розсіювання під прямим кутом при при падінні збуджуючого променя під кутом 45° до 
поверхні зразка (геометрія 90А). Проведено порівняння одержаних значень для швидкостей 
гіперзвуку з даними отриманими в 90° геометрії розсіювання та даними ультразвукових 
досліджень [2]. Для напрямку поширення [100], близько якого лежить напрямок вектора 
спонтанної поляризації, швидкості повздовжніх акустичних фононів в гіперзвуковому та 
ультразвуковому діапазоні помітно відрізняються. Така дисперсія швидкості звуку очевидно 
спричинена макроскопічним полем спонтанної поляризації і визначається співвідношенням 
розмірів доменів та довжини пружної хвилі. Співставляючи спектри мандельштам – 
бріллюенівського розсіювання, отримані в 180°  та 90А геометрія розсіювання [3], визначено 
показники заломлення для кристалів Sn2P2S6 та Sn2P2(SexS1-x)6. Також отримана залежність 
частоти акустичних фононів від хвилевого вектора. Виявлено дисперсію швидкості 
гіперзвуку для Sn2P2(Se0.28S0.72)6 у напрямку [001], що може бути пов’язана із взаємодією між 
м’якими оптичними та акустичними фононами в околі точки Ліфшиця. 
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2. Валявичус В.Д., Самуленис В.И., Высочанский Ю.М. и др. // ФТТ, т. 31, № 7, 1989, 
с. 144-148. 

3. S G Lushnikov, A I Fedoseev, S N Gvasaliya, J-H Ko and Seiji Kojima Anomalous behavior of 
the acoustic phonon velocity and elastic constants of relaxor ferroelectric PbMg1/3Ta2/3O3.// J. 
Phys.: Condens. Matter, 2007, Vol. 19, P. 9. 

 



                                                             Лашкарьовські читання - 2008 31 
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в диэлектрических нелинейно-оптических кристаллах  
на смешанной нелинейности χ(2)+χ(3) 

 
Кудрявцев Д.П., Смирнов А.А., Пундык И.П. 

Запорізька державна інженерна академія 
 
В последнее время внимание исследователей приковано к наблюдению нелинейно-

оптических (НО) явлений на смешанной нелинейности в сверхсильных пико- и 
фемтосекундных  полях лазерного излучения. В литературе сообщалось об одновременном 
наблюдении генерация второй гармоники (SHG) и комбинационно-параметрической 
генерации (КПГ) [1], прямой генерации третьей гармоники (прямой THG) на нелинейности 
третьего порядка χ(3) [2] и параметрической люминесценции [3]. Разнообразие наблюдаемых 
НО - эффектов объясняется высоким значением напряжённости электрической 
составляющей поля излучения, сравнимой по порядку величины с внутриатомными полями. 
Так напряжённость поля излучени Ti:Sa лазера энергией Q = 30 мкДж  при длительности 
импульса uτ =100 фс и поперечном сечении пучка S = 0.02 см2 составляет  E = 1.3*108 В/см, 
что  сравнимо со значением внутриатомного поля Eат ~ 3*108 В/см. Такое соотношение 
лазерного и внутриатомного полей указывает на возможность смешанных НО - явлений, 
связанных с восприимчивостями нескольких порядков χ(2) + χ(3) +…. 

Нами наблюдались такие  НО -  явления в кристалле BBO при соответствующих углах 
синхронизации и соответствующей ориентации вектора поляризации излучения накачки 
(рис.1):  

1. генерация второй гармоники; 
2. генерация третьей суммарной гармоники ωωω 23 +=  при учёте  дисперсии групповых 

скоростей взаимодействующих импульсов  на суммарной частоте; 
3. параметрическая  люминесценция  в  условиях векторного синхронизма в кристаллах β-

ВВО при накачке 70-фс импульсами длиной волны λ = 800 нм; 
4. прямая генерация третьей гармоники с использованием нелинейности третьего порядка. 

 
Все преобразователи получены из кристаллов, выращенных в лаборатории НО - 

преобразователей частоты лазерного излучения Запорожской государственной инженерной 
академии. 

 
 

Литература: 
 

1. Новые нелинейно-лазерные эффекты в )2(χ + )3(χ  - активном кристалле −β ВаВ2О4 / 
Каминский А.А., Багаев С.Н., Юркин А.М., Кох А.Е., Эйхлер Г., Финдайзен Ю // 
Доклады академии наук. – 1999 г. - №4. – С. 468 – 473. 

2. High intensity third harmonic generation using a single crystal of β-BBO / P.S. Banks, M.D. 
Perry// Preprint. Conference on Lasers & Electro-Optics. Baltimore, MD, May 18-23 (1997). 

3. Femtosecond noncollinear and collinear parametric generation and amplification in BBO crystal / 
Krylov V., Gallus J., Wild U.P., Kalintsev A., Rebane A. // Applied Physics B 70, 163 – 168 
(2000). 

 
 
 
 



                                                               Лашкарьовські читання - 2008  32 

Интенсивность, отн. ед. 

 
Длина волны, нм 

 
а 

 

Интенсивность, отн. ед. 

245 250 255 260 265 270 275

0

2

4

6

8

10

12

 
Длина волны, нм 

 
б 
 

 
Рис. 1. Спектр излучения второй (а) и прямой третьей (б) гармоник излучения Ti:Sa лазера. 
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В солітонному режимі неспівмірної (НС) фази можливе існування декількох хвиль 

модуляції в одному кристалографічному напрямі. Динаміка НС структури в даному випадку 
здійснюється через суперпозицію цих просторових хвиль модуляцій. В стохастичному 
режимі НС структура складається з просторово розділених фрагментів співмірних структур з 
різними періодами. Середній по всьому хаотичному ансамблю період може бути 
неспівмірний з періодом вихідної фази кристала. Відомо, що наявність повороту оптичної 
індикатриси в НС фазі у її солітонному режимі зумовлена існуванням довгоперіодичних 
співмірних фаз, точкова група симетрії яких є підгрупою симетрії вихідної фази. Величина 
кута повороту оптичної індикатриси в даних режимах також повинна залежати від динаміки 
НС структури. 

В роботі проведені температурні дослідження повороту оптичної індикатриси в 
кристалі [N(CH3)4]2ZnCl4. 

Встановлено, що аномальна поведінка повороту оптичної індикатриси (φa) вздовж осі 
a в перехідному по температурі інтервалі (температурний інтервал переходу від одного 
метастабільного стану до іншого) пов’язана з винекненням хвилі модуляції з періодом який є 
більший за періоди існуючих хвиль модуляцій. Оскільки при суперпозиції хвиль модуляції 
[1] збільшується амплітуда зміщення атомів, що знаходяться у фазі, то в кристалі з хвилею 
густини дефектів (ХГД), в околі фазового переходу (Tc) неспівмірна-співмірна-
сегнетоелектрична фаза, можна очікувати утворення більш широких міждоменних границь. 
Тобто при існуванні ХГД фазовий перехід при Tc в процесі охолодження проходить 
поетапно: з анігіляцією солітонів, спочатку в доменах, а потім в двійникових границях. При 
впливі як електричного поля доменів у сегнетоелектричній фазі, так і деформаційного поля 
доменів в сегнетоеластичній фазі відбувається розпорядкування ХГД. Це розпорядкування 
ХГД зумовлює відсутність аномальної поведінки φa при Tc в процесі охолодження. 

Показано, що при фазовому переході T3 сегнетоелектрична-сегнетоеластична фаза 
внаслідок існування ХГД можливе виникнення блочної структури (послідовність областей з 
різними векторами модуляції). Про це зокрема свідчить відсутність у формі аномальних 
температурних змін φc і φa при T3 від їх форми при Tc, а також відсутність аномальної 
поведінки φc і φa при Tc в процесі нагрівання. 

Виходячи із отриманих результатів по впливу передісторії зразка на поворот оптичної 
індикатриси кристала [N(CH3)4]2ZnCl4 показано, що при існуванні ХГД в кристалі 
індукується структурний стан із співіснуванням декількох хвиль модуляцій в одному 
кристалографічному напрямі. При цьому можлива як суперпозиція декількох хвиль 
модуляцій у всьому обємі кристала (в околі Tc), так і доменоподібна будова зразка в околі T3. 

 
1.  Багаутдинов Б.Ш., Гладкий В.В., Каллаев С.Н., Кириков В.А.  // Письма в ЖЭТФ. 1994. 

Т.59, вып. 2. С. 113-117. 
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 В даній роботі пропонується біометричний захист інформації за допомогою 
ізопотенційних карт, утворених ізолініями, що з’єднують одинакові за частотою імпульсні 
генератори мозку. Карти можуть подаватися як у двовимірному, так і в тривимірному 
зображенні. 
 Складна послідовність прояву ритмів на ЕЕГ, тобто чергування низько- і 
високоамплітудних коливань в різних відділах півкуль створює індивідуальний узор 
електричної активності кори, тобто створюється топологічна карта ізоліній. Такі топологічні 
карти в різних людей абсолютно відрізняються так само як і відбитки пальців, як і райдужна 
оболонка ока чи рисунок сітківки очного дна. Для того, щоб явно було видно наявність 
вираженої ритміки на ЕЕГ здорової людини застосовують методи математичного аналізу при 
дослідженні ЕЕГ. Застосування математичного аналізу дозволило більш широко 
охарактеризувати різні сторони процесу ЕЕГ людини. Частотний аналіз з смуговими 
фільтрами дав можливість виділити і окремо зареєструвати фізіологічні діапазони частот, які 
складають ЕЕГ, і показати складність структури ЕЕГ і співвідношення її ритмів. Виділення 
фізіологічних діапазонів ритмів і реєстрація їх у формі кривої дозволило розглянути 
структуру ЕЕГ в кожному із її діапазонів. У здорової дорослої людини вони проявляються у 
вигляді організованих у часі модуляцій або “веретен”, які чітко виражені не тільки в смузі  
α  - ритму, але і в діапазоні β  - ритму.  
 Картування ЕЕГ і викликаних потенціалів (ВП) є просторовою орієнтованою 
процедурою для знаходження амплітудних і частотних паттернів на основі вимірів, 
отриманих від обмеженого числа електродів на голові інтерпретаційними методами. Дані 
переважно реєструються з 16 – 64 електродів на голові для того, щоб отримати повну 
картину поля при використанні алгоритму інтерполяції. На відміну від методів картування 
структури таких як томографія, карти ЕЕГ і ВП в більшій мірі використовують важко 
інтерпретовані функціональні і структурні показники, а не виміряні значення. Тому 
картування ЕЕГ і ВП може розглядатися як “метод псевдовідображень”. 

Метод оптимізації пов’язаний з побудовою і аналізом ізопотенціальних карт, 
порівнянням результатів, одержаних в експерименті. Цей метод найчастіше використо-
вується для аналізу ВП. 
 Альфа-ритм є домінуючим ритмом в ЕЕГ дорослої здорової людини. Він за своїми 
характеристиками і функціональною роллю значно відрізняється від інших ритмів. Альфа-
ритм характеризується трьома основними параметрами: частотою, розподілом та 
реактивністю.  
 Частота альфа-ритму коливається в нормі від 8 до 13 Гц. Вона є досить стійкою, але 
може зменшуватися на 1Гц більше при дрімоті, і чітко збільшуватися відразу при закриванні 
очей. Частота в обох півкулях повинна бути ідентична в той самий момент часу. Різниця у 
частоті півкуль альфа-ритму понад 1Гц може вважатися патологічною ознакою. Розподіл 
альфа-ритму є однією з важливих його характеристик. Домінує він, як правило, у задніх 
відділах півкулі. Альфа-ритм має найбільшу амплітуду і найбільшу стійкість у потиличних і 
тім'яних відділах, але поширюється по градієнті до центральних і передніх відділів. Однієї з 
характерних рис прояву альфа-ритму, що особливо наочно виявляється при його 
амплітудному картуванні, є фазові відносини в різних частинах мозку. Часто потиличні і 
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центральні альфа-ритми знаходяться в протифазних співвідношеннях, і мається фазова 
інверсія при переході від задніх до передніх відділів. Амплітуда альфа-ритму часто зростає 
та спадає, при цьому утворюється веретено альфа-ритму. Альфа-ритм знижується по 
амплітуді при відкриванні очей (спонтанному або довільному) і підсилюється при закриванні 
очей. Депресія альфа-ритму може відбуватися також при залученні уваги, несподіваній 
напрузі та концентрації уваги. В кожному записі ЕЕГ міститься повна інформація про альфа-
ритм, яка: 
1) дає оцінку виразності і симетричності депресії альфа-ритму; 
2) показує очний артефакт, зв'язаний з відкриванням, закриванням і рухами очей; 
3) дає можливість відрізнити ці артефактні потенціали від фазозв’язної з депресією 

альфа-активності і від повільних потенціалів мозкової природи в лобових відділах; 
4) дозволяє виявити ритми, сховані у високочастотній альфа-активності; 
 

 
Рис.1. Вигляд потенціальних карт альфа-ритму при його дво- і тривимірному зображенні. 
 

Бета-ритм відрізняється від альфа-ритму переважно частотою, рідше розподілом і 
реактивністю. Термін бета-ритм, як і альфа-ритм, був запропонований Бергером. Частота 
бета-ритму понад 13Гц. Хоча будь-яку активність частотою від 13Гц формально можна 
назвати бета - ритмом, але понад 30Гц цей ритм має дуже низьку амплітуду, незначно 
виділяється в спектрі і його важко ідентифікувати в звичайній ЕЕГ без спеціальних 
методичних умов. Часто бета-активність розподіляють на два діапазони: бета1 - від 13 до 
20Гц і бета2 - від 20 до 30 Гц. Але цей розподіл є умовним через широку безперервну 
виразність піків, які реєструється у бета-діапазоні. Бета-ритм поділяється на синусоїдну 
активність з веретенами і чітким піком у спектрі, і бета-активність у широкому діапазоні 
частот без чітких або без домінуючих піків. Розподіл і реактивність бета ритмів варіюють у 
нормі і при патології. Розрізняються три типи бета-активності за цими показниками. Усі 
вони зникають при дрімоті і сні, але деякі види можуть довше, ніж альфа-ритм, зберігатися 
під час дрімоти. 

 
 

Рис.2. Картування дельта-ритмів. 
 
Для аналізу просторової організації джерела дельта-активності використовуються: 

спектрально-когерентний аналіз і метод фільтрації; аналіз поверхневих і глибинних профілів 
активності; оцінка залежності енергії дельта-хвиль від величини і глибини розташування 
осередку; кількісні модельні характеристики поширення дельта-хвиль від осередку; 
топографія й аналіз еквіпотенціальних карт.  

На основі нового методу генерації та захисту таємних ключових послідовностей 
розроблено нову стуктуру клієнт-серверної системи з криптографічним захистом інформації. 
Блоки захисту ключів використовують потенціальні карти імпульсних генераторів біоритмів 
мозку людини, що дозволяє відмовитися від використання паролів. 
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 Останні десятиліття характерні високими темпами розвитку фізики твердого тіла. 
Можливість виготовлення кристалічних структур наноскопічних розмірів, дала поштовх до 
вивчення низьковимірних систем і зробило такі дослідження особливо актуальними. 
Зокрема, надвисокочастотні властивості електронного газу в напівпровідникових структурах, 
вивчались в теоретичних[1-9] та експериментальних [10-12] роботах. 
 В роботі [13] розглянута проблема, яка стосується взаємодії дрейфуючих носіїв заряду 
з електричним полем при частотах, що є близькими до частот оптичних коливань 
кристалічної ґратки (порядку 10 ТГц). Вивчено три фізичні системи. Перша з них – це 
тривимірний електронний газ (3DEG) в об'ємному матеріалі. Друга – двовимірний 
електронний газ (2DEG) в квантовій ямі. Остання – 2DEG в квантовій ямі під металевим 
електродом. Для опису електронної підсистеми використовувалась рівняння Ейлера та 
Пуассона. Взаємодія з оптичними фононами враховується за допомогою частотної 
залежності діелектричної проникності. Розсіяння на дефектах кристалу описується за 
допомогою певного доданку з часом релаксації у рівнянні Ейлера. В результаті аналізу 
отримані дисперсійні рівняння, які описують узгоджені колективні коливання плазмонів та 
оптичних фононів.  
 Для ілюстрації результатів достатньо розглянути якусь одну із трьох фізичних систем, 
наприклад 2DEG в квантовій ямі. Дисперсійне рівняння  для цієї системи має наступний 
вигляд: 
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Величиниω , k таκ∞ позначають частоту, хвильовий вектор та високочастотну діелектричну 
проникність відповідно. *

0 0, , , ,e m v nτ  – заряд, ефективна маса, час релаксації (при розсіянні 
електронів на дефектах кристалу), дрейфова швидкість та стаціонарна поверхнева 
концентрація електронів відповідно; loω та toω – відповідно повздовжня та поперечна частота 
оптичних фононів, phγ – обернений час загасання оптичних коливань кристалічної ґратки. 
 Розв’язки дисперсійного рівняння (1) зображені на Рис.1. Зокрема на Рис.1b) можна 
бачити, що при певних хвильових векторах, інкремент нестійкості (уявна частина частоти) 
більший за нуль. Отже, в певному інтервалі довжин хвиль має місце нестійкість та 
підсилення оптичних коливань дрейфом носіїв заряду. 
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Рис.1. Залежність дійсної а) та уявної b) частини частоти від хвильового вектора для 2DEG 
(при фіксованих параметрах 0.01Γ = , 0.9γ = , 1ν = таτ → ∞ ). 
 
 Також було отримано [13], що дисипативні процеси дещо зменшують інкременти 
нестійкостей. Якщо дисипації енергії оптичних фононів та електронів є досить суттєвими, то 
це може призвести до зникнення ефектів підсилення та генерації оптичних коливань. 
 Таким чином, кожна із трьох розглянутих систем, за певних умов, може бути 
використана в якості підсилювача чи генератора в терагерцовому діапазоні частот. 
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В лазерній скануючій мікроскопії (ЛСМ) одним з найбільш перспективних для 

дослідження напівпровідників є режим фотоелектричного відгуку (ФЕВ). Використання  
мікроскопа у цьому режимі дозволяє отримати виключно важливу інформацію о дефектах та 
пошкодженнях напівпровідникових структур [1]. Зондування проводиться лазерним 
променем, сфокусованим на поверхні напівпровідникової структури, який збуджує в 
напівпровіднику нерівноважні носії заряду, що призводить до виникнення фотоструму, який 
залежить від ряду параметрів. Однак процеси релаксації призводять до розпливання носіїв 
заряду, що знижує чіткість та контрастність фотовідповідного зображення. В той же самий 
час існує особливий режим роботи ЛСМ – диференційно-фазовий, зображення, отримані в 
цьому режимі в пройденому, відбитому, розсіяному або люмінесцентному світлі 
відрізняються особливою чіткістю та інформативністю. Тому дуже привабливим є отримання 
фотовідповідного зображення саме в диференційно-фазовому режимі. В даній роботі 
розглядаються механізми формування диференційно-фазового ФЕВ та можливості цього 
методу для дослідження напівпровідникових структур. 

Основне питання, на яке буде дано відповідь – які фізичні явища впливають на фазу 
диференційно-фазового ФЕВ. Як було показано в [2], фаза цього сигналу безумовно чутлива 
до наявності фазових неоднорідностей на поверхні досліджуваної структури та практично не 
чутлива до розподілу коефіцієнту поглинання світла на поверхні структури. 

Крім того, було досліджено вплив характеристик самої напівпровідникової структури 
на фазу диференційно-фазового ФЕВ.  
 У відповідності із принципами диференційно-фазової мікроскопії зондування 
поверхні об’єкта відбувається двома близько розташованими лазерними пучками, що мають 
близькі частоти, та рознесені на деякий кут. В нашому випадку, для цього 
використовувались акустооптичні методи [3]. Інтерференція цих двох променів на поверхні 
напівпровідникової структури призводить до збудження в приповерхневому шарі 
нерівноважних носіїв, кількість яких пропорційна інтенсивності падаючого світла. Внаслідок 
інтерференції інтенсивність світла на поверхні є модульованою з частотою рівною різниці 
частот двох падаючих світлових променів (в експериментах вона складала 80-200 кГц). Як 
показано в [4] в цьому випадку кількість неосновних носіїв заряду що виникають в середині 
платівки буде гармонічно змінюватись з часом, але з деяким фазовим зсувом: 
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Тобто  фаза диференційно-фазового ФЕВ залежить від часу життя не рівноважних 
носіїв заряду, який залежить від багатьох характеристик матеріалу, зокрема на τ може 
впливати легування напівпровідників, наявність дефектів та глибоких центрів, електричне 
поле, хімічний склад. В напівпровідниках τ  може змінюватися в дуже широких межах. 
Наприклад введення золота або платини в кремній в концентрації 31310~ cm (0,000001%) 
прискорює рекомбінацію в тисячу разів: час життя нерівноважних носіїв в кремнії 
τ зменшується з 10-3 с до 10-6 с. Враховуючи особливості експериментальної установки (ω  
� 105 Гц), теоретично можна очікувати, що метод дозволить відчувати зміни часу 
рекомбінації в межах від 10-4 до 10-6 с.  



                                                             Лашкарьовські читання - 2008 39 

Одним з найкращих прикладів застосування цього впливу може бути дослідження 
глибини розташування p-n переходу. Як відомо, p-n перехід можна вважати зоною з 
нескінченною рекомбінацією і якщо час прольоту неосновних носіїв від поверхні до p-n 
переходу є меншим за час життя неосновних носіїв в чистому напівпровіднику, то саме він 
буде впливати на фазу електричного відгуку. Тобто, цей час буде визначатись відстанню від 
поверхні досліджуваної структури до області p-n переходу. 

Експериментально, цю гіпотезу було перевірено на прикладі фотодіоду ФД-263. Було 
знято залежність фази диференційно-фазового ФЕВ від координати при різних напругах 
зміщення на діоді (рис 1). 

 

 
U = 0 В 

 
U = -5 В 

 
Рис. 1. Залежності фази диференційно-фазового сигналу від координати при різних напругах 
зміщення на діоді 

 
Мінімуми та максимуми на цих залежностях відповідають наявності на поверхні діоду 

прозорих фазових об’єктів. Зміна ж «нульового» рівня в цій залежності пов’язується нами із 
впливом напруги на ширину, а отже й на глибину p-n переходу. 

Отже було показано, що крім інформації про фазові неоднорідності на поверхні 
досліджуваної напівпровідникової структури, фаза диференційно-фазового ФЕВ несе 
інформацію про час життя неосновних носіїв, що при певних умовах може бути використано 
для дослідження розподілу глибини p-n переходу та розподілу напруг в досліджуваній 
структурі. В подальшому, планується уточнення умов за яких цей метод дає корисну 
інформацію про досліджуваний об’єкт. 
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У даній роботі проводиться аналіз можливих механізмів формування приповерхневих 

кластерів з точкових дефектів у полі дифракційно-модульованого лазерного опромінення 
кристалів GaAs [1]. До числа факторів, що призводять до дефектоутворення відносяться: 
нагрівання поверхні до температури T , деформація ε  і електронне збудження. Роль 
вказаних факторів в утворенні дефектів можна врахувати за ЕДТ-теорією [2], згідно до якої 
їх концентрація dN  може бути визначена за формулою: 

]/)||(exp[ ,0 kTEENN nTAeAd εθ−−−= ,                                           (1) 
де 0N  – концентрація атомів у кристалі, )( eA EE −  – енергія активації дефекту у присутності 
електронного збудження, Aθ  – потенціал деформації дефекту і nT ,ε  – деформація 
кристалічної ґратки у результаті нагрівання до температури T  і зростання концентрації 
електронів n . Температура і деформація безпосередньо залежать від рівня лазерного 
флюенса, з чого випливає можливість задавати розподіл концентрації лазерно-
стимульованих дефектів у приповерхневих шарах кристалу за допомогою просторової 
модуляції інтенсивності опромінення. Комп’ютерні розрахунки, проведені згідно (1), 
дозволили визначити розподіл dN  у приповерхневому шарі GaAs, опроміненого лазерним 
імпульсом з латерально-періодичним розподілом інтенсивності (рис. 1, а). Присутність 
періодичних дефектних структур у приповерхневих шарах опромінених кристалів GaAs 
підтверджується результатами металографічних досліджень і АСМ вимірювань. У зонах дії 
максимальної інтенсивності лазерного опромінення утворюється найбільша густина 
дефектів, а тому після хімічного травлення виявляються впадини періодичного рельєфу 
(рис.1, б). Дослідження поверхні за допомогою РЕМ визначили, що у зонах максимумів 
інтенсивності опромінення формуються кластери із зменшеним вмістом миш’яку. Кластери 
утворюються із скупчень VAs як результат міграції атомів As у зони з пониженою 
інтенсивністю лазерного опромінення [1]. При цьому області з пониженою концентрацією As 
випромінюють меншу частку вторинних електронів, які збуджуються падаючим 
електронним пучком (рис.2, а). За результатами рентгенівської спектроскопії 
характеристичного випромінювання максимальна різниця вмісту атомів миш’яку у зонах 
максимумів і мінімумів опромінення інтенсивності сягає ~2,3%. За попередніми 
розрахунками у досліджуваній зоні формування приповерхневих кластерних структур 
температура становила ~400°С і концентрація атомів у продуктах випаровування складала 
виключно малу величину, а тому механізм переважного випаровування більш летучої 
компоненти As можна не враховувати [1]. Ефект перерозподілу компонент сполуки GaAs 
пояснюється створенням дифузійних потоків лазерно-стимульованих дефектів та наявністю 
різниці у півтора рази між енергією активації атомів Ga і As. Зміну у часі концентрації 
дефектів можна визначити з виразу [2-4]: 

gnTddd NkTDNKaNDtN +Δ+Δ=∂∂ /)( ,
3 ε ,                                        (2) 

де t  – час, Δ  – оператор Лапласа, D  – коефіцієнт самодифузії, K  – модуль пружності, a  – 
розмір кристалічної комірки, gN  – швидкість генерації дефектів. За результатами 
комп’ютерних розрахунків дифузійний перерозподіл компонент GaAs за час дії лазерного 
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опромінення ( pτ ~10 нс) нехтовно малий, що не узгоджується з експериментом. Така 
розбіжність пояснюється особливими властивостями поверхні, де коефіцієнт дифузії може 
бути на 5 порядків більшим від його об’ємного значення [5]. З урахування підвищеного 
значення D  ефект перерозподілу стає помітним. Внаслідок різної дифузії компонент GaAs 
відношення концентрацій As та Ga для одиниці об’єму поверхневого шару змінюється (рис.2, б). 

а б 
Рис. 1. а – розподіл густини оптичної потужності (I) та концентрації лазерно-стимульованих 

міжвузловинних атомів (II) уздовж поверхні; б – АСМ-профілограма опроміненої 
поверхні GaAs 

а  б 
Рис.2. а – розподіл контрасту зображення в РЕМ уздовж опроміненої поверхні; б – чисельно 

розрахована відносна концентрація атомів Ga і As у шарі поверхні, товщиною 10 нм 
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Тонкі плівки А3В6 – перспективні матеріали для створення сучасних мікро та 
оптоелектронних приладів як для видимого так і інфрачервоного діапазону довжин хвиль. 
Плівки А3В6 (GaS, GaSe, Ga2Se3, GaTe, Ga2Te3) на підкладках із монокристалічного кремнію 
р-Si (100) з питомим опором 2 – 10 Ом·см були отримані методом термічного напилення на 
вакуумній установці ВУП-5 М. Товщину вирощених плівок контролювали за допомогою 
інтерферометра МИИ-4. 

В даній роботі були поміряні спектри відбивання в діапазоні 400-750 нм 
(дифракційний гратковий монохроматор МДР-23) та спектри пропускання в діапазоні 
2-25 мкм (дифракційний гратковий інфрачервоний спектрофотометр ИКС-29).  

Спектри відбивання плівок А3В6 (GaS, GaSe, Ga2Se3, GaTe, Ga2Te3) на підкладках із 
монокристалічного кремнію р-Si (100) показали (рис. 1-3), що дані плівки виконують роль 
антивідбиваючого покриття в діапазоні 400-750 нм. Із кількісного аналізу спектрів 
відбивання плівок А3В6 та підкладки р-Si (100) оцінено показник заломлення n даних плівок 
у видимій області спектру 400-750 нм. Спектри пропускання плівок А3В6 (GaS, GaSe, Ga2Se3, 
GaTe, Ga2Te3) на підкладках із монокристалічного кремнію р-Si (100) свідчать, що дані 
плівки виконують функцію просвітлюючого покриття в інфрачервоному діапазоні довжин 
хвиль 2-25 мкм. 

Таким чином, проведені оптичні дослідження (спектри відбивання в діапазоні 400-750 
нм, спектри пропускання в діапазоні 2-25 мкм) плівок А3В6 (GaS, GaSe, Ga2Se3, GaTe, Ga2Te3) 
на підкладках із монокристалічного кремнію р-Si (100) вирощених методом термічного 
напилення показали, що дані плівки виконують функцію антивідбиваючого покриття в 
діапазоні 400-750 нм та просвітлюючого покриття в діапазоні 2-25 мкм і можуть ефективно 
використовуватись в тонкоплівковій технології для виготовлення сучасних мікро- і 
оптоелектроних приладів. Існує повна кореляція між відбиванням у видимій області спектру 
так і пропусканням в інфрачервоному діапазоні довжин хвиль. 

 

 
Рис. 1. Спектри відбивання плівки GaS/p-Si(100) – крива 2 та підкладки p-Si(100) – крива 1. 
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Рис. 2. Спектри відбивання плівок GaSе/p-Si(100) – крива 2, Ga2Sе3/p-Si(100) – крива 3 та 
підкладки p-Si(100) – крива 1. 

 

 
 

Рис. 3. Спектри відбивання плівок GaТе/p-Si(100) – крива 2, Ga2Те3/p-,Si(100) – крива 3 та 
підкладки p-Si(100) – крива 1. 

 
Отримані експериментальні результати були порівняні з літературними даними [1-3] 
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Дія імпульсного лазерного опромінення викликає значні зміни рівноваги електронної 

системи напівпровідника. Енергія, що виділяється в процесі релаксації електронного 
збудження може йти на різні структурні перебудови в приповерхневій області кристалу, 
зокрема на утворення точкових і протяжних дефектів, а також до утворення нанорозмірних 
структур. 

Дослідження лазерно-стимульованого формування нанорозмірних впорядкованих 
структур на поверхні напівпровідників, є перспективним для розвитку сучасної 
оптоелектронної техніки. 

У зв'язку з цим нами було досліджено утворення наноструктур на поверхні кристалів 
p-CdTe орієнтації (111), отримані методом синтезу рідина-пар-кристал з вихідних елементів. 
Зразки опромінили при кімнатній температурі одиночним імпульсом багатомодового 
рубінового лазера, що працює в режимі модульованої добротності, з тривалістю імпульсу 

82 10 cτ −= ⋅ . 
Показано, що опромінення кристалів CdTe імпульсами рубінового лазера 

наносекундної тривалості приводить до утворення нанорозмірних структур на поверхні 
зразка. 

Залежність морфології поверхні кристалів p-CdTe від густини потужності лазерного 
випромінювання (І) досліджували методом атомно-силової мікроскопії (АСМ). 
Середньоарифметична шорсткість поверхні вихідного (неопроміненого) зразка складала 
~0,075 нм. Виявлено, що опромінення кристалів приводить до утворення нанорозмірних 
поверхневих структур з латеральними розмірами (19,3 – 46) нм і висотою (1-5,6) нм. 

 
Рис. 1. АСМ-зображеня поверхні кристалів CdTe. а – вихідна поверхня, б – опромінена з 
І = 12 МВт/см2. 

 
Одним з найбільш інформативних методів дослідження фотоелектричних 

властивостей високоомних напівпровідників є фотопровідність (ФП) [1], оскільки цей метод 
дозволяє визначити енергетичне положення рівнів локальних дефектів. 

  

а б 
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Було досліджено вплив утворених нанорозмірних поверхневих структур на 
фотоелектричні властивості кристалів CdTe. Вимірювання спектрів ФП проводились на 
установці, змонтованій на базі монохроматора МДР-3 при Т = 300 К. 
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Рис. 2. Спектри фотопровідності при Т = 300 К кристалу CdTe до (1) і після одноразового 
опромінення зразка з І = 5 МВт/см2 (2) та І = 12 МВт/см2 (3). 

 
На спектрах ФП вихідних кристалів CdTe (рис. 2. крива 1) спостерігається сильно 

виражена селективна смуга, яка обумовлена поглинанням світла в донорно-акцепторних 
парах [2]. Після одноразового опромінення зразка з густиною потужності лазерного 
випромінювання І = 5 МВт/см2 спостерігається зменшення величини ФП в області 
фундаментального поглинання та зростання величини ФП і поява смуг в короткохвильовій 
області спектру (рис. 2. крива 2). 

При наступному опроміненні зразка з І = 12 МВт/см2 (оптимальною густиною 
потужності при якій на поверхні кристалів CdTe утворюються рівномірно розподілені 
періодичні наноструктури [3]) та змиванні плівки Te у розчині 1 н КОН в метанолі 
спостерігається зростання величини ФП в області фундаментального поглинання та 
зменшення величини ФП і утворення нових смуг в короткохвильовій області спектру. 

Аналіз залежності характерних розмірів острівців від параметрів режиму 
опромінення, а також Фурьє-спектри АСМ-зображень поверхні дає можливість припустити, 
що утворення впорядкованих наноструктур можна пояснити плазмово-деформаційним 
механізмом, описаним в [4]. Поява додаткових смуг в короткохвильовій області спектру ФП 
пов’язано з утворенням нанорозмірних структур, а їх прояв в різних частинах спектру 
обумовлено зміною розмірів наноструктур. 
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1. Problem 
In recent times some publications appear with unusual experimental data on field emission from 
GaN surface. 
What means unusual? Namely, as one can see on figs, current curve in Fowler-Nordheim 
coordinates change their slope. It means that common Fowler-Nordheim tunnelling theory not 
works properly. One can say, that taking into consideration many-valley structure of GaN such 
current curves can be described, two slopes is corresponding to main and satellite valley, but this is 
not so simple. In this case another question occur: if different valleys have different work function, 
why current from valley with minimal work function is not dominant?  Present work – attempt to 
find reasons of this situation and build quantitative model of field emission from many valley 
semiconductors. 

 
V. G. Litovchenko et al. /Applied Surface 
Science 215 (2003) pp. 160-168 

 
S. Hasegawa et al. /Thin Solid Films 487 (2005) 
pp. 260–267 

2. Analyses 
The tunneling current )(FJi  can be obtained as the product of the charge, drift velocity and density 
of the carriers . The velocity equals to the Richardson velocity, that is average velocity of the 
carriers approaching the barrier (so-called drift velocity) while the carrier density equals to the 
density of available electrons (before barrier) multiplied with the tunneling probability, yielding: 

 ∫ ⋅Θ⋅=
2

1

),(),(),()(
iE

Ei
Dii dEEFVEFEFnAFJ    (1) 

 In well established Fowler-Nordheim approximation, )(FJ FN  depends exponentially 
on the barrier height to the 3/2 power without any exceptions,  

   ∫ ΔΘ⋅⋅=
2
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in fact, mentioned situation possible only if other multipliers in (1) are constant or differ slightly 
because such multipliers as ),( EFn  and ),( EFVD  (in degenerated free carriers Fowler-Nordheim 
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approximation) are included in constant of FNC  ). In our approximation these values 

are:
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 Where ),(3 EFn D  and ),(1 EFn D  is carriers distribution for bulk and 1D case, respectively, 

QlE -energy of quantum confinement level, ( )
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It is clear that FN curve slope changing has origin in Maxwell-Bolzman carriers distribution 
),( EFn  since dependence of ),( EFVD  becomes rather weak become (nearly constant) in high field 

region when remarkable emission take place. So, the new point of this work is the consideration the 
intervalley hot carriers redistribution by electric field F, quantum confinement effect on the carriers 
distribution taking into account the inter-valley dissipation, and the heating of carriers by high 
electric field. 

3. Result  
The new point of this work is the considering redistribution by electric field and quantum 
confinement effect on the carriers distribution with inter valley dissipation account.  
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Calculated curve with satisfactory accuracy describe field emission current. Different curves 
correspond to different values of some parameters, such as gap between Г and L valley (it is not 
clear yet). 
 
The theoretical    model, which   we develop,  allows us  to quantitative calculation of field emission 
process   with taking  into account such important   phenomena   as: tunneling trough non-triangular 
barrier  on  semiconductor-vacuum   interface   (smoothed with polarization potential);  hot  carriers 
intervalley redistribution; separated carriers excitation by illumination. 
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Silicon Carbide (SiC) - semiconductor material with excellent physical and chemical 

properties like high electron drift velocity, high electric breakdown field, high thermal conductivity 
and chemical inertness. These properties make SiC very promising for high-temperature, high-
power and high-frequency electronic devices. However, for realization of great application potential 
of SiC in various new devices, a fabrication of low resistance ohmic contacts with high thermal 
stability and smooth surface are required. Thus, ohmic contacts to SiC are intensively investigated 
last years, but a question about the mechanism of the ohmic contact formation is still open. 

Ni-based metallizations are one of the most investigated contacts to n-SiC. The Ni-ohmic 
contacts are usually formed during high temperature annealing (~ 1000oC), when nickel silicides 
and free carbon atoms are created. In recent reports there are following versions of the Ni-based 
ohmic contact formation mechanism: (i) silicides [1-3] or carbon precipitates [4,5] are responsible 
for ohmic contact formation; (ii) contact formation by inhomogeneity of metal-SiC Schottky barrier 
[6]; (iii) creation of carbon vacancies [7-9] and defect states [10] near the interface region; (iv) 
snowplow effect of dopants in the SiC substrate [11]. Despite the many groups efforts to study the 
properties of Ni-based ohmic contact to SiC, to attain a clear consensus on the formation 
mechanism of ohmic contacts, further investigations are desired. 

In our previous work [12], to reduce reaction between Ni and SiC we investigated the Ni-rich 
Ni2Si and Si-rich NiSi2 contacts with Ni- and Si- film as a first deposited layer. We studied the 
effect of phase composition and influence of Ni- and Si- first layer on the ohmic contact properties 
for improving the thermal stability of metallization. Stoichiometric phase δ–Ni2Si has been proved 
as optimal to form relatively low resistance ohmic contacts to n-SiC, when Si-film was deposited as 
first layer. In the present report, we comparative study the Ni and Ni2Si ohmic contacts to n-type 
4H-SiC in order to better understand the metallurgy and the mechanism of formation of such 
contacts. 

The structural and electrical characteristics of the Ni/n-SiC and Ni2Si/n-SiC contacts annealed 
up to 1050oC are summarized in Table. The results of this study and their interpretations are 
illustrated in the sequence of sketches of Figure.  
 
Table. Microstructure, roughness, thickness and resistivity of the Ni- and Ni2Si-/n-SiC contacts. 

Sample Ni/n-SiC Ni2Si/n-SiC 
Treatment as-dep. 600oC 1050oC as-dep. 600oC 1050oC 
rc (Ωcm2) rectifying rectifying 4·10-4 rectifying rectifying 3.5·10-4 
*RMS, nm 0.8 - 7.4 0.9 4.4 7.8 
**R, nm ~ 3 ~ 40 ~ 58 ~ 3 ~ 4 ~ 15 
***D, nm 86 186 195 110 100 108 
Microstructure 
(XRD and AFM 
results) 

Ni 
smooth 

NixSiy 
rough 

Ni2Si 
spots 
cracks 

Ni, a-Si 
smooth 

Ni2Si 
smooth 

Ni2Si 
uniformity

* - RMS roughness measured by AFM (analysis area 5x5 μm); ** - R roughness measured by the TENCOR 
α-Step 200 profiler on the 25 μm scan length; *** - D thickness of the films. 
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Ni/n-SiC     Ni2Si/n-SiC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure. Interaction of Ni and multilayer Ni/Si films with 4H-SiC during annealing up to 1050oC.  
 

According to the above-presented results, we conclude that formation of nickel silicides by 
interaction between Ni and SiC or by solid state reaction between Ni and Si layers on SiC are not 
sufficient for ohmic contact formation to n-SiC. Moreover, a difference in amount of C atoms in the 
Ni and Ni2Si metallizations does not influence on their ohmic characteristics, what is in 
contradiction with previously reported hypothesis about the crucial role of the graphitic carbon in 
the formation of ohmic contacts to n-SiC. 

Measurements of the I-V characteristics of Ni- and Ni2Si-/n-SiC ohmic contacts in 
temperature range of 25–200°C show anomalous increase of contact resistance (Rc). This is in 
contrast to the theories of thermionic field emission (decrease of Rc with increase of T) and 
tunnelling (Rc constant irrespective of T). We proposed the creation of inclusions at the metal-SiC 
interface at high temperature as mechanism of ohmic contact formation. 
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 Широкозонні матеріали GaN та AlGaN є багатообіцяючими для нових електронних та 
оптоелектронних приладів, включаючи прилади вакуумної мікро- та наноелектроніки. 
 Представлені результати досліджень особливостей електронної польової емісії з 
наноструктурованих поверхонь GaN та AlGaN. Багатошарові структури GaN та AlGaN з 
різним рівнем легування шарів на сапфірі та об’ємному GaN використовувались як 
підкладки. Поверхня була наноструктурована фотоелектрохімічним травленням у водному 
розчині KOH (рис. 1). Спостерігалася інтенсивна електронна польова емісія у вакуум, що 
було пояснено низькою електронною спорідненістю та підсиленням електричного поля на 
поверхневих нанодротах. 
 Детальний розгляд емісійних вольт-амперних характеристик, побудованих у 
координатах Фаулера-Нордгейма (Ф-Н), показує, що прямі мають різний нахил (рис. 2). У 
загальному випадку для електронної польової емісії з широкозонних матеріалів може 
спостерігатися чотири різних нахили прямих. На практиці, як правило, проявляються лише 
три або навіть два. Пояснення зміни нахилу прямих у координатах Ф-Н базується на зміні 
роботи виходу (Φ) та коефіцієнта підсилення електричного поля (β∗) під час електронної 
польової емісії. 

 

                    
 
Рис.1. СЕМ зображення наноструктурованої поверхні багатошарової структури на GaN 
підкладці. 
Рис.2. Емісійні вольт-амперні характеристики у координатах Фаулера-Нордгейма у випадку 
емісії з AlGaN. На вставці: схематичне зображення різних нахилів прямих у координатах Ф-Н. 
 
 Щоб пояснити отримані експериментальні результати електронної польової емісії з 
наноструктурованих поверхонь GaN та AlGaN запропоновані та проаналізовані три 
можливих причини зміни нахилу прямих Ф-Н. Серед них: (і) існування двох типів вістер з 
різною геометрією, (іі) інжекція електронів з тильного контакту у головну (Г) долину при 
низьких полях та в сателітну (Х) долину при високих, і (ііі) міждолинні переходи як 
результат розігріву електронів у високих полях. 
 Запропоновано існування щонайменше двох типів вістер на наноструктурованій 
поверхні. Таке припущення є досить правомірним зважаючи на неправильну форму вістер на 
поверхні. Спочатку має місце емісія з вищих вістер (або нанодротів) з меншим радіусом 
кривизни через вищий коефіцієнт підсилення електричного поля. При збільшенні 
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прикладеної напруги гостріші вістря можуть бути частково перебудовані (затуплені) 
внаслідок бомбардування іонами залишкових газів та перегріву. Електричне поле може 
виявитися достатнім для емітування вістер з меншим β∗. Частина струму емісії, що 
відповідає вищим вістрям, зменшується у загальному струмі. Такий процес може пояснити 
збільшення Φеф та зміну нахилу прямих Ф-Н. Перехід від меншого до більшого нахилу, як 
правило, спостерігається у високих електричних полях. 
 У випадку електронної польової емісії з наноструктурованої поверхні AlGaN прямі Ф-
Н мають три різних нахили A, B і C. Перехід від більшого нахилу A до меншого B може бути 
пояснений зміною проходження електронів при інжекції з тилового контакту. При цьому 
процесі електронна спорідненість зменшується, але коефіцієнт підсилення електричного 
поля (β∗) залишається постійним і відповідає емісії з вищих вістер. Аналіз 
експериментальних результатів дозволив визначити деякі параметри енергетичної зонної 
структури GaN та AlxGa1-xN (x = 3). 
 Представлені також результати моделювання електронної польової емісії з GaN у 
вакуум та зроблені підрахунки електронної польової емісії з головної (Г) та сателітної (Х) 
долин зони провідності. Використані енергетичні бар’єри для електронної емісії з головної та 
бічної долини становили 3,4 еВ та 2,2 еВ відповідно. Були взяті до уваги міждолинні 
електронні переходи між Г та Х долинами при високих електричних полях у 
напівпровіднику. 
 
Подяка Євтуху А.А., Литовченку В.Г., та Семененку М.О. за керівництво, обговорення 
результатів та допомогу в роботі.  
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 Кремнієві метал-оксид-напівпровідник (МОН) структури з оксидною плівкою, що 
містить германієві нанокристали (НК), вивчають для розширення уявлень про фізичні 
процеси, які мають місце в них, для розробки світловипромінюючих приладів кремнієвої 
оптоелектроніки, які працюють на основі квантово-розмірних ефектів, для створення 
приладів енергонезалежної пам’яті, біосенсорів та інш. Значна увага у вивченні цих структур 
приділяється визначенню механізмів струмопроходження в них. 
 Найбільш відомими методами формування таких структур є нанесення на кремній 
плівок оксидів з Ge частинками, що одержані імплантацією, магнетронним розпиленням, 
плазмохімічним осадженням з подальшим високотемпературним їх відпалом до утворення 
Ge НК в оксидній матриці. 
 Мета даної роботи – одержати структури Al/оксид з Ge КТ/c-Si/Al імпульсним 
лазерним осадженням та дослідити механізми струмопроходження в них. 
 Особливостями підходу даної роботи є одержання структур одностадійним методом 
імпульсного лазерного осадження (ІЛО), використання оксидів кремнію, германію і 
алюмінію як матриці для Ge НК. Для встановлення механізмів струмопроходження 
проводили аналіз вольт-амперних (ВАХ) та воль-фарадних характеристик (ВФХ) в двох 
режимах: акумуляції та збіднення носіями в області просторового заряду (ОПЗ) кремнію. 

Виготовляли досліджувані структури шляхом імпульсного лазерного осадження з 
прямого потоку частинок ерозійного факелу (в вакуумній камері при тиску аргону 10-
100 Па) на кремній p- або n-типу плівок оксидів SiO2, GeO2, Al2O3 з Ge НК. Промінь 
ІАГ:Nd3+-лазера, що працював в режимі модульованої добротності (λ=1.06 мкм, Еі=0.2 Дж, 
tі=8 нс, f=25 Гц), сканував мішень у вигляді Ge, Si+Ge, Ge+Al. В деякі плівки в процесі 
формування вводили атоми золота для покращення якості оксиду.  

Плівки демонстрували ефективну фотолюмінесценцію у видимій області спектра при 
кімнатній температурі, що є підтвердженням квантово-розмірного ефекту в Ge НК, 
занурених в оксидну матрицю. Розміри Ge НК в плівках складали 1-5 нм, а товщини плівок 
не перевищували декількох сотень нанометрів. 

Вольт-фарадні характеристики (ВФХ) досліджуваних структур (рис. 2) аналогічні для 
таких в типових МОН структурах [1], тобто чітко виділяються режими акумуляції та 
збіднення носіїв заряду в області просторового заряду (ОПЗ) кремнію. Структури мали 
несиметричні ВАХ (рис. 1). В режимі акумуляції більша частина прикладеної напруги падає 
на плівці. Аналіз можливих механізмів струмопереносу вказує на реалізацію прямого 
тунельного переносу заряду між НК по Абелесу [2, 3], оскільки пряма гілка 
експериментальної ВАХ спрямляється в координатах Абелеса (див. вставку рис. 1). 
Напруженість в плівці задовольняє умові )(/ dsqkTE +> , де s  - відстань між НК, а d - їх 
діаметр. Значення напруженості електричного поля (Ех), починаючи з яких здійснюється 
пряме тунелювання між НК, і відстань між ними визначаються величинами діаметру НК (D) 
і об’ємної долі НК в плівці (κ ). Розраховані теоретичні ВАХ, що узгоджуються з 
експериментальними, дозволяють визначити параметри А, Е0, Ех. По встановленим Ех можна 
визначити розміри НК, крізь які протікає струм прямої гілки ВАХ. Отримані значення 
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розмірів НК в досліджуваних структурах співпадають зі значеннями, одержаними методом 
атомно-силової мікроскопії. 
 В режимі збіднення струмопроходження визначається сумарним струмом генерації 
носіїв на поверхні і в ОПЗ кремнію і не обмежується пропускною здатністю плівки. 
Показано, що струм генерації пов’язаний з глибокими поверхневими і об’ємними 
рекомбінаційними рівнями, параметри яких типові для кремнію.  
 Таким чином, методом імпульсного лазерного осадження на кремній створено МОН-
структури з оксидними шарами SiO2, GeO2, Al2O3, що містять германієві нанокристали. 
Показано, що в режимі акумуляції носіїв заряду струм визначається прямим тунелюванням 
носіїв між НК, а в режимі збіднення – генерацією носіїв заряду на поверхні та в ОПЗ 
кремнію. Запропоновано новий спосіб визначення розмірів НК по аналізу прямої гілки ВАХ.  
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Рис. 1. Структура Al/Ge НК-GeO2/n-Si/Al.    Рис. 2. Типова ВФХ МОН  
ВАХ в темряві (●) та при освітленні (○), пунктир –   гетеропереходу  
теоретична ВАХ, на вставці – експериментальна   Ge НК-GeO2/n-Si. 
ВАХ в режимі акумуляції в координатах Абелеса. 
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1. Вступ 

Останніми роками дослідження властивостей кремнієвих нанокристалів (Si-NC) 
привертають підвищену увагу науковців у зв’язку з перспективою створення функціонально 
нових приладів наноелектроніки [1-3]. Зокрема, на структурі SiO2/Si-NCs/SiO2/Si був 
створений запам’ятовуючий пристрій [4]. Дослідження механізмів зарядження/акумуляції 
заряду/розрядження в таких структурах можливе за допомогою методу вольт-фарадних 
характеристик. 

Метою даної роботи було дослідження впливу кремнієвих нанокластерів, що 
сформувались внаслідок фазового розпаду SiOx, на вольт-фарадні характеристики (ВФХ) 
МДН-структури (метал-діелектрик-напівпровідник). Структура, що досліджувалась, 
продемонструвала поведінку запам’ятовуючого пристрою. 
2. Експеримент 

Досліджувана структура являє собою МДН-структуру з нанокластерами кремнію, 
розташованими в шарі SiOx. Спочатку на кремнієвій підкладинці n-типу був сформований 
шар SiO2 товщиною 4.7 nm за допомогою термічного окислення при температурі 800 0С. 
Потім був вирощений шар SiOx товщиною 60 nm. Після цього проведений термічний відпал 
в атмосфері азоту при температурі 1150 0С на протязі 10 хвилин. Під час відпалу відбувся 
фазовий розпад SiOx, внаслідок чого в шарі оксиду утворилися кремнієві нанокластери. 
Схема досліджуваної структури зображена на Рис.1. Вимірювання ємності проводились на 
частоті 100 kHz при кімнатній температурі.  

Al contact 

SiOx  60nm  (Si-nanoclusters) 

SiO2  4.7nm 

n-Si substrate  1e15 

InGa Ohmic contact 

Рис.1. Схематичне зображення структури. 
 
При збільшенні зворотної напруги, прикладеної до структури, спостерігається 

поступовий зсув її вольт-фарадної характеристики вправо вздовж осі абсцис, по якій 
відкладені значення напруги (див. Рис.2). Це означає, що при прикладенні до структури 
певного зворотного зміщення область діелектрика починає заряджатися, тобто в ній 
відбувається накопичення заряду. Заряд акумулюється в кремнієвих нанокластерах, що 
відіграють роль резервуарів. При збільшенні напруги кількість заряду, накопиченого в 
нанокластерах, поступово зростає. Значним процес зарядження стає, починаючи з 5В, і 
досягає максимуму при 13В (акумулюється максимальна кількість заряду). 
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Рис.2 Зарядження структури (зсув вольт-фарадної характеристики). 

 
При відсутності прикладеної до структури напруги спостерігається поступовий з часом 

зсув її вольт-фарадної характеристики вліво вздовж осі напруги. Це говорить про те, що в 
результаті теплового розрядження нанокластерів при кімнатній температурі відбувається 
поступова релаксація структури до початкового стану. Динаміка цього процесу показана на 
Рис.3 для декількох значень часу розрядження. 
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Рис.3 Динаміка процесу розрядження структури. 

 
Процес теплового розрядження значно більш тривалий порівняно з процесом 

зарядження та з часом вимірюваня вольт-фарадної характеристики, що власне і дає 
можливість його спостерігати. Повне розрядження при кімнатній температурі відбувається 
приблизно за 2-3 доби. Є підстави вважати, що збільшенням температури процес 
розрядження нанокластерів можна значно прискорити. На основі викладеного вище можна 
зробити висновок, що структура такого типу може бути використана для створення 
запам’ятовуючого пристрою. 

Слід також окремо відзначити той факт, що в процесах зарядження (акумуляції заряду) 
та розрядження кремнієві нанокластери демонструють поведінку концептуально дуже схожу 
на поведінку самоорганізованих квантових точок, якщо взяти до уваги, що і нанокластери, і 
квантові точки є нульвимірними об’єктами, тобто рух електрона в них обмежений в усіх 
трьох вимірах. Головна різниця між цими об’єктами полягає в тому, що нанокластери 
кремнія знаходяться в досить широкозонному діелектрику. 
Література 
1. S.Oda, Mater. Sci. Eng. B, 101, 19 (2003). 
2. K.Nishiguchi, S.Oda, J. Appl. Phys., 88, 4186 (2000). 
3. S.Oda, S-Y.Huang, M.A.Salem, H.Mizuta. Charge storage in silicon nanocrystals and device 
application, First International Workshop on Semiconductor nanocrystals, SEMINANO2005, 
Hungary (Budapest, 2005), p.177. 
4. S-Y.Huang, S.Banerjee, R.T.Tung, S.Oda, J. Appl. Phys., 93, 576 (2003). 



                                                             Лашкарьовські читання - 2008 57 

 
Ефективна сприйнятливість квантової точки  

конусоподібної форми 
 

П’ятниця В.  
Радіофізичний факультет КНУ ім. Т. Шевченка,  

пр. Глушкова 2. корп.5., Київ, 03028. 
 

Залежність властивостей нано-розмірних об'єктів від їх форми викликає цікавість 
дослідження нано-частинок різноманітної форми. Окрім того, технологічні особливості 
отримання квантових напівпровідникових точок потребують вивчення електронних 
властивостей квантових точок конусоподібної форми [1]. Різноманіття об’єктів, з якими має 
справу фізика низько вимірних систем, в основному зумовлена різноманіттям форми 
квантових об’єктів та характером залежності потенціалу від координати, що обмежує рух 
електрона в квантовій точці. Моделювання електронних властивостей квантових точок 
конусоподібної форми є нетривіальною задачею. Існують роботи, в яких використовувались 
прямі чисельні розрахунки енергетичних станів електронів в конусоподібних квантових 
точках [2-3]. Такий підхід не є універсальним і часто є не зручним для вивчення деяких 
електронних властивостей таких об'єктів. Наприклад, вивчення оптичних властивостей нано-
систем зручно проводити в рамках методу функцій Гріна застосовуючи концепцію 
ефективної сприйнятливості [4]. Особливо це стосується вивченню оптичних властивостей 
частинок на масштабах порівняних з їхніми лінійними розмірами. Оптичні ефекти, що 
виникають при цьому називаються ефектами локального, або ближнього, поля. одним з 
таких ефектів є так званий Лембівський зсув рівнів квантово-розмірних систем [5].  Таким 
чином, вивчення оптичних властивостей квантових точок різної форми з урахуванням 
ближньопольових ефектів є актуальною задачею, що потребує розвитку аналітичних методів 
обчислення їхньої енергетичної структури та ефективних оптичних параметрів. 

В роботі розглядається квантова точка InP  конусоподібної форми що розташована на 
поверхні. Всі розрахунки проводилися в аналітичному вигляді.  

Отримано хвильові функції електрона в потенціалі типу «ящик» у формі конуса: 
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Енергетичний спектр знаходимо, використовуючи грані умови для хвилевої функції: 
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На Рис.1. приведено густини імовірності знаходження електронів в квантовій точці. 
 
Для визначення ефективної сприйнятливості знайдено струми електронних переходів 

між основним та збудженими рівнями. З урахуванням ефектів локального поля обчислено 
тензор ефективної сприйнятливості (відгук на зовнішнє довгохвильове поле) частинки та 
знайдено лембівські зсуви енергетичних рівнів. Оскільки уявна частина ефективної 
сприйнятливості визначає спектр поглинання світла частинкою, було обчислено уявну 
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частину суми діагональних компонент тензора ефективної сприйнятливості квантової точки 
для різних значень константи затухання (Рис.2.). Було виявлено, що ефекти локального поля 
призводять до зсуву ліній в спектрі поглинання на відносну величину ~ 1%.  
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Рис.1.Розподіл електрон-
ної густини для різних 
квантових станів конусо-
подібної квантової точки 

1 . 5 2 . 0 2 . 5 3 . 0 3 . 5 4 . 0 4 . 5 5 . 0 5 . 5

0 . 0

0 . 5

1 . 0

1 . 5

2 . 0

2 . 5

3 . 0

in
te

n
s

it
y

ω  ,  1 0 1 5 * r a d / s  

I n P
ν = 0 . 0 1
ν = 0 . 0 5
 ν = 0 . 1

Рис.2. Спектри поглинання 
квантової точки за різних значень 
константи затухання ν 
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Вивчення оптичних властивостей тонких нанокомпозитних плівок це важливий 

інструмент для розуміння фізичних властивостей та структури матеріалу. Плівки метал-
полімер використовуються для оптоелектричних приладів, сенсорів та фільтрів [1]. В данній 
роботі вивчалися теоретичні та експериментальні спектри поглинання тонких плівок 
Au/Teflon, виготовлених вакуумним напиленням.  

За допомогою методу ефективної сприйнятливості [2] промодельовано спектри 
поглинання металічних наночастинок у тонкій діелектричній плівці. Вважалося, що 
включення мають еліпсоїдальну форму з розподілом Δ у сторону сплюснутих та витягнутих 
частинок [3]. Розрахунки показали, що зі збільшенням концентрації включень спектр 
поглинання стає інтенсивнішим, та зсувається в область коротких хвиль. За рахунок 
зменшення деполяризаційного фактора (форми частинки) спектр поглинання стає вужчим, а 
максимум зсувається в область коротких хвиль. Проаналізовано залежність поглинання від 
ширини розподілу включень за формою еліпсу, від продовгуватої до сферичної, і до 
сплюснутої. Наявність повітряної оболонки зменшує інтенсивність спектру поглинання та 
зсуває максимум у сторону коротких довжин хвиль. 

Спектри поглинання плівок Au/Teflon разом із теоретичним моделюванням дають  нам 
уявлення про структуру плівки, форму включень, наявність  оболонки. Порівнюючи 
результати моделювання спектрів поглинання та експериментально отримані спектри для 
зразків Au/Teflon із різним вмістом золота: 35 % , 15 %, 2 %,  ми визначили такі параметри як 
форма частинок, розподіл за формою частинок, наявність оболонки. Для великих 
концентрацій частинки являють собою витягнуті еліпсоїди (диполяризаційний фактор L = 
0.25), орієнтовані нормально до площини плівки, з розподілом форми частинок Δ = 0.5. Для 
малих концентрацій включення мають форму сфер, розподіл за формою Δ = 0.3. Аналізуючи 
форму спектру ми виявили наявність повітряних оболонок для зразку з 35% золота, де 
об’ємна концентрація фактично рівна 21%, і спектри добре описуються моделлю із 
частинками з оболонкою. Ці данні узгоджуються із ТЕМ дослідженнями плівок.  

Проводився аналіз розподілу частинок по товщині плівки. Згідно до теоретичних 
розрахунків розподіл включень у плівці має бути близьким до лінійного. Це підтверджується  
на експериментальних спектрах поглинання що відображають динаміку росту плівки. 
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2. S.Bozhevolnyi, V.Lozovski, Phys. Rev. B, 61, 11139-11150 (2000). 
3. A V Goncharenko1, V Z Lozovski and E F Venger. J. Phys.: Condens. Matter 13 (2001) 
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Одним із основних напрямів в нанотехнології є вивчення структурних, оптичних, 

фотолюмінесцентних властивостей нанорозмірних частинок металу в діелектричній матриці 
з потенціальною можливістю створення на їх основі наноприладів в таких областях, як 
нелінійна оптика та оптоелектроніка . Оптичні властивості наночастинок (НЧ) благородних 
металів (Au, Ag, Pt), обумовлені виникненням поверхневого плазмонного резонансу, 
керування оптичним спектром якого можна здійснювати змінюючи розмір, форму НЧ та 
діелектричне середовище. Особливий інтерес викликає фотолюмінесценція (ФЛ) НЧ Au у 
видимій області спектру. Серед різних методів формування НЧ Au багатообіцяючими є 
методи лазерної абляції, але їм приділено ще недостатньо уваги.  

Мета даної роботи – розробка способу одержання методом імпульсного лазерного 
осадження (ІЛО) фотолюмінесцентних плівок оксиду алюмінію, що містять НЧ Au, та 
дослідження їх структури, оптичних та фотолюмінесцентних спектрів. 
 Плівки Al2O3 з НЧ Au методом ІЛО формували зі зворотного потоку частинок 
ерозійного факела на кремнієву та скляну підкладки, що розташовувались в площині мішені. 
Осадження проводили в вакуумній камері а атмосфері аргону. Промінь лазера ІАГ:Nd3+ (λ = 
1,06 мкм, Eі = 0.2 Дж, tі = 10 нс, f = 25 Гц) сканував мішень складу Au+Al. Внаслідок 
лазерного опромінення мішені, формується плазма, яка складається з атомів, іонів та часток 
матеріалу мішені. Подальше адіабатичне розширення плазми у формі ерозійного факела 
призводить до взаємодії часток факелу з атомами буферного газу, розсіяння енергії часток, їх 
гальмуванню та поверненню на підкладку у площину мішені. При цьому має місце сепарація 
по розмірам - поблизу осі ерозійного факела плівки були більшої товщини з більшими 
розмірами Au НЧ. Товщини плівок знаходились в діапазоні значень від 50 до 500 нанометрів. 
Варіювали об’ємні частки складу мішені (1% - 100%), інтенсивність її опромінення (5 – 20 
Дж/см2), тиск робочого газу (10 – 100 Па) та ін.  

 Морфологію поверхні плівок Al2O3 з наночастинками Au досліджували за допомогою 
скануючої атомно-силової мікроскопії (АСМ). Фазовий склад та кристалічну структуру 
плівок контролювали методом рентгенівської дифракції. Спектри пропускання одержаних 
НЧ Au записували за допомогою спектрофотометра СФ-26 в діапазоні довжин хвиль 300-
1200 нм. Спектри ФЛ вимірювали з часовим розділенням при збудженні променем азотного 
лазера (λ = 337 нм, tі = 8 нс) та реєстрації в режимі рахунку фотонів. 

За даними рентгенофазового аналізу плівки Al2O3 з наночастинками Au містять 
кристалічну фазу Au(111), Au(200) та рентгеноморфний Al2O3. Дослідження рельєфу 
поверхні плівок методом АСМ показали, що розміри зерен лежать в діапазоні 1 – 10 нм з 
дисперсією 3 - 4 нм. Із збільшенням об`ємної частки Au у складі мішені до 20% розміри 
зерен дещо збільшуються до10 нм поблизу факела та до 5 нм на віддалі.  

Спектри пропускання одержаних плівок мали у видимій області типовий максимум 
плазмонного резонансу НЧ Au (500 – 600 нм) (рис.1 (а)). Для маленьких НЧ Au спектри 
пропускання розширюються та зміщуються в область більших енергій, подальше зменшення 
їх розмірів призводить до зникнення сигналу у видимій області. Визначено режим 
формування наночастинок Au методом ІЛО, який задовольняє умові спостереження 
плазмонного резонансу.  
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Спектри ФЛ Al2O3 плівок з Au НЧ лежали в діапазоні енергій випромінення від 1,4 до 
3,2 еВ з максимумами поблизу 2,3 та плечем 1,7 еВ (рис.1(б)). Часи релаксації ФЛ складали 
від 150 нс до декількох мікросекунд. Розглядається зміна форми  спектру ФЛ для плівок, 
одержаних при різних концентраціях Au. Вважається, що природа ФЛ обумовлена sp-d 
переходами в НЧ Au та можливою взаємодією випромінювальних локальних центрів Al2O3 з 
наночастинками Au. 
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Рис.1. (а) Спектри пропускання плівок Al2O3 з НЧ Au, що виміряні при товщинах d=400 нм 
(1) та d=100 нм (2) та (b) їх спектри фотолюмінесценції.  
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Характер розташування енергетичних зон у напівпровідниках та їх структура зумовлені 

хімічним складом, природою сил зв’язку в ґратці та кристалічною будовою. Більшість 
фізичних властивостей напівпровідників (оптичні, електричні, фотоелектричні, 
фотолюмінесцентні та ін.) можна пояснити особливостями будови енергетичних зон в     k-
просторі і величинами міжзонних проміжків у різних точках першої зони Бріллюена. 
Істотній вплив на електронні властивості напівпровідників чинять особливості E(k) у зоні 
Бріллюена і густини станів. У зв’язку з цим знання структури енергетичних зон необхідне 
для з’ясування природи явищ, що відбуваються в напівпровідникових кристалах, 
передбачення їх властивостей  і можливостей їх практичного застосування. У даній роботі в 
рамках методу функціоналу електронної густини у локальному наближенні для обмінно-
кореляційної взаємодії розраховані електронні спектри та визначені густини станів, 
стабільних при нормальних умовах для α-фази GeSe, яка кристалізується у ромбічній ґратці 
(пр. гр. 16

2hD  – Pnma; параметри ґратки а = 4,403 b = 3,852 і с = 10,82 Å) і моноклінної β-фази 
GeSe2 (пр. гр. P21/c; а = 7,016, b = 16,796 і с = 11,831 Å; Z = 16) [1]. 

Базисом розкладу хвильових функцій виступала система плоских хвиль (~ 8579–8622 для 
GeSe та ~ 46575–46585 для GeSe2), нормозберігаючі псевдопотенціали Ge та Se вибиралася у 
формі [2]. Валентна електронна конфігурація для Ge та Se бралася у вигляді: Ge (4s24p2), Se 
(4s24p4). Щільність сітки k-точок для інтегрування по зоні Бріллюена, побудованої згідно 
алгоритму Монхорста-Пака [3], складала 4 × 4 × 2 та 4 × 2 × 2, що дає 4 k-точки у незвідній 
частині зони Бріллюена для GeSe та GeSe2, відповідно. 

В результаті першопринципних розрахунків енергетичних станів α-GeSe і β-GeSe2 
одержані зонні спектри (рис. 1, а і 2, а) та повна густина станів (рис. 1, б та 2, б). Проведений 
у рамках концепції зонних зображень теоретико-груповий аналіз симетрії станів цих 
матеріалів, дозволив знайти набори мінімальних комплексів зон з яких формується валентна 
зона розглянутих напівпровідників.  

Рис. 1. Зонна структура (а) та розрахована густина станів валентних зон і зон 
провідності (б) α-фази GeSe. 
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Розраховані густини станів валентних зон α-GeSe і β-GeSe2 добре узгоджуються із 
експериментальними даними, одержаними з рентгенівських фотоелектронних спектрів 
(РФЕС) і ультрафіолетових фотоелектронних спектрів (УФ ФЕС) [4, 5]. Перша група 
валентних зон (А1, А2, А3) шириною ~ 5,9 еВ, яка походить із атомних p-рівнів Ge і Se, в 
розрахованій густині станів GeSe (рис. 1, б) утворює триплет з максимумами – 1,3; – 2,6 і – 
3,8 еВ, що відповідає триплетній А смузі фотоелектронних спектрів з максимумами при 1,3; 
2,7 і 3,8 еВ [4]. Найбільш високоенергетична із них, А3, локалізована на атомі Ge, а підсмуга 
А1 з найменшою енергією – на атомі Se. Смуга В (– 8,3 еВ) пов’язана з s-електронами 
германія (Ge 4s), а смуга С (– 13,3 еВ) формується валентними s-електронами селену (Se 4s). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Структура спектрів валентної зони в енергетичній області до 16 еВ у GeSe2 

характеризується трьома чітко розділеними смугами: А, В і С, як і в α-GeSe. При цьому  
енергетичне положення смуг в фотоелектронних спектрах диселеніду германія близьке до 
положення відповідних максимумів в спектрах моноселеніду германія (рис. 1, б і 2, б). 
Останнє є свідченням взаємної близькості локальних зарядів на однакових місцях в істотно 
різних за хімічним складом і кристалічною будовою бінарних сполуках, відомих в системі 
Ge–Se. 
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Рис. 2. Зонна структура (а) та розрахована густина станів валентних зон і зон 
провідності (б) β-фази GeSe2. 
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Квантові точки та квантові дроти, як низькорозмірні системи, характеризуються 
унікальними оптичними та електричними властивостями, тому значна кількість робіт 
присвячена дослідженню спектрів випромінювання та люмінесценції гетероструктур з 
квантовими точками на основі CdTe.  

Важливою проблемою з точки зору теорії залишається коректність пояснення зсуву 
Стокса у спектрах екситонного поглинання і випромінювання КТ [1]. Є різні підходи до 
опису цього явища. Деякі автори величину зсуву Стокса у КТ кристалу пояснюють на основі 
наявності поверхневих станів. В інших роботах пояснення даному ефекту дається, виходячи 
з складного зонного діркового спектру. При цьому розглядається найпростіша модель КТ у 
вигляді нескінченно глибокої потенціальної ями для зарядів (електрона і дірки). 

У роботі досліджено екситонні стани в КТ кубічної форми. Вважається, що для 
електрона та дірки кристалу справедливе наближення ефективної маси і квадратичний закон 
дисперсії. Гамільтоніан електрон-діркової системи має  вигляді: 
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де ),(),( hei rrWrV rrr
– потенціальна енергія взаємодії і-тої частинки з межами поділу 

середовищ та між собою відповідно, he mm ,  – ефективні маси електрона та дірки. 
Зважаючи на те, що в роботі досліджується енергія зв’язку екситона та енергія обмінної 

взаємодії між електроном та діркою, )( erV r
 та )( hrV r  можна вибрати у вигляді прямокутних 

потенціалів з нескінченими стінками.  
Важливу роль в даній задачі відіграє потенціал ),( he rrW rr . Для КТ великих об’ємів 

можна вважати його кулонівським  ( 0W ), а при невеликих об’ємах  необхідно враховувати 
неоднорідність гетеросистеми, бо при малих розмірах КТ зменшується відстань між 
зарядами, і значну роль починає відігравати поле, створене цими зарядами в матриці. Якщо 
діелектрична проникність зовнішнього середовища набагато менша, ніж в КТ, то 
міжчастинкова взаємодія виявляється значно більшою, ніж в однорідному кристалі. 

Для знаходження зв’язаного стану електрона і дірки (екситона) знаходився розв’язок 
рівняння Шредінгера: 
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Задачу розв’язано варіаційним методом Рітца. Пробну хвильову функцію вибрано у 
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Енергія екситону залежить не лише від параметрів кристалу квантової точки, а й від її 
розмірів та діелектричної проникності матриці. 

Одним з можливих пояснень зсуву Стокса у екситонному поглинанні та 
фотолюмінісценції є існування «темних» і «яскравих» екситонних станів. Різниця енергії цих 
станів дорівнює енергії обмінної взаємодії між електроном і діркою. Якщо врахувати лише 
короткодіючі сили, то обмінна енергія екситона у КТ  визначається формулою: 

0
3
0, KaEE exchexchc π= ,      

де ∫ Ψ= 2
0 ),( rrrdK rrr

,  exchE – обмінна енергія 1s- екситона масивного кристалу. 
Порівняння результатів теорії та експерименту показує, що якісно теорія узгоджується  з 
даними вимірювань. 

Отримані значення exchcE ,  у декілька разів менші за експериментально одержаний 
зсув Стокса [1]. Крім того, проведені обчислення показали, що в рамках запропонованої 
моделі exchcE ,  залежить від діелектричних властивостей матриці що узгоджується з 
результатами експерименту [1]. 

У роботі подано теорію екситонних станів у КТ кубічної форми з врахуванням того, що 
внаслідок неоднорідності системи та існування зв’язаних поверхневих зарядів, взаємодія між 
електроном та діркою відрізняється від кулонівської взаємодії двох точкових зарядів [2,3]. 
Визначено залежність енергії зв’язку екситона, сили осцилятора переходу в екситонний стан 
та обмінної енергії екситона як функцію розмірів квантової точки і діелектричної 
проникності матриці.  

На основі проведеного дослідження подано пояснення деяких особливостей екситонних 
спектрів КТ кристалу CdTe, отриманих в роботі [1]. 
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В процесі даної роботи проводились теоретичні та експериментальні дослідження 

корозійних явищ в тонких плівках сплавів алюмінію та металізованої розводки структур 
великих інтегральних схем. Для цього використовувались сучасні методи дослідження 
твердих тіл: потенціометрія, рентгеноелектронна спектроскопія, електронографія, растрова 
електронна мікроскопія, тестовий контроль. 
Тонкі плівки легованих алюмінієвих сплавів і металізацію структур великих інтегральних 

схем (ВІС) формували методом магнетронного розпилення мішені на установці “Ораторія-
5”. 
Корозія тонкоплівкової металізації інтегральних схем (ІС), як було показано в [1], носить 

електрохімічний характер і проходить локально на її поверхні, внаслідок утворення різного 
типу електролітів при натіканні парів води в підкорпусний простір ІС і розчинення іонних 
забруднень. 
Проведені дослідження показали [2], що корозійні руйнування структур ВІС починаються 

на межі тонкоплівкової алюмінієвої металізації з діоксидом кремнію, а також в її контактах з 
областями легованого кремнію. Руйнування тонкоплівкової алюмінієвої металізації значно 
прискорюється внаслідок того, що алюміній взаємодіє з діоксидом кремнію під час 
термообробки за реакцією, в результаті якої утворюється оксид алюмінію і виділяється 
велика кількість тепла. 

Локальне підвищення температури на певних ділянках структури ВІС викликає процес 
розчинення відновленого кремнію і частини оксиду алюмінію в тонкоплівковій алюмінієвій 
металізації, а також приводить до підвищення в ній термічних напружень. Попадання вологи 
в таку область призводить до розвитку корозійного руйнування напружених областей тонкої 
плівки алюмінію, а потім і всієї затворної системи структур К-МОН ВІС.  

Корозійному руйнуванню сприяють також і хлорид-іони, які завжди є в підзатворному 
оксиді кремнію, оскільки останній формується хлорним оксидуванням. 

Зближення електродних потенціалів катодних і анодних областей, підвищення суми 
катодної і анодної поляризованості між даними областями призводить до збільшення часу 
руйнування тонкоплівкової алюмінієвої металізації, яка стає анодом в корозійній схемі [1,2]. 
Легування алюмінію як катіонактивними, так і аніонактивними домішками, є ефективним 

засобом зміни стаціонарних електродних потенціалів. Так легування алюмінію гольмієм (до 
1% за масою), міддю (~0,8%), кремнієм (~1,55%) зміщує стаціонарний електродний 
потенціал алюмінію в область більш позитивних значень. Зміна потенціалу алюмінію для 
розглянутих легуючих домішок складає 0,37В, 0,31В і 0,24В відповідно[1]. Найбільше 
зближення потенціалів алюмінієвої металізації і тонкоплівкового затвору МОН ВІС 
досягається при введенні в тонкі плівки алюмінію рідкісноземельних металів: лантану, 
гольмію, ітрію. 
Зміну стаціонарного електродного потенціалу алюмінію як катіонактивними, так і 

аніонактивними домішками металів, можна пояснити кращою пасивацією сплавів і здатністю 
оксидів рідкісноземельних металів зв’язувати хлорид-іони у важкорозчинні сполуки, що 
підтверджується при дослідженні поверхні плівок чистого алюмінію Al, Al+1%Но, 
Al+1%Si+0,8%Но методом рентгеноелектронної спектроскопії. 

Після витримки тестових взірців з напиленими плівками Al, Al+1%Но, Al+1%Si+0,8%Но, 
Al+1,5%Si+4%Сu в 3% розчині солі NaCl в області потенціалів 0,6 – 0,8В протягом 10 
хвилин на рентгеноелектронних спектрах стають помітні рівні 2р для хлору через його 
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наявність на поверхні плівок, причому у випадку плівок Al+1%Но виявлено максимальне 
збільшення концентрації хлорид-іонів на поверхні. 
Для плівок сплавів Al+1%Si, Al+1,5%Si+4%Сu збільшення концентрації хлорид-іонів не 

виявлено. Це можна пояснити як збільшенням товщини оксидних плівок на цих сплавах, так 
і утворенням на їх поверхні легкорозчинних сполук. 
Корозійні випробування МОН ВІС серій КР520 і КC564 з одинаковими площами катодних 

та анодних областей, тобто приладів, зібраних на однакових платах і розварених 
алюмінієвим і золотим мікродротами, показали, що зближення електродних потенціалів 
катодних і анодних областей приводить до зменшення швидкості корозійних руйнувань. 
Початкові відмови МОН ВІС вказаних серій, розварених алюмінієвим мікродротом на 

позолочену плату при випробуваннях при 308К і відносній вологості 95% з тонкоплівковою 
металізацією Al, Al+1%Si і Al+1,5%Si+4%Сu наступають уже після 46 годин таких 
випробувань. А з МОН ВІС цих серій з тонкоплівковою металізацією Al+1,5%Si+4%Сu за 
цей час відмовляє майже в 2 рази більше приладів. 
Для відмови половини вибірки МОН ВІС з тонкоплівковою металізацією сплавами 

Al+1%Но і Al+1%Si+1%Но необхідним був час в 4,38 рази більший, ніж для мідновмісної 
тонкоплівкової металізації. Слід відзначити, що всі типи мікросхем були зібрані в 
пластмасових корпусах. 

Отже із проведених досліджень можна зробити висновок, що введення в алюмінієві 
сплави рідкісноземельних металів типу гольмію, лантану, ітрію підвищує, як мінімум, на 
порядок корозійну стійкість алюмінієвої металізації структур ВІС. 

Рентгеноелектронна спектроскопія дозволяє наглядно вести електрофізичне 
діагностування корозійної стійкості структур великих інтегральних схем. 

Технологія легування алюмінієвої металізації РЗМ ефективно розкислює контактні вікна 
та стабілізує питомий опір і ємність верхнього рівня розводки структур ВІС. 
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Термін “шарувата структура” (надгратка) використовують для періодичних структур, які 

складаються із тонких шарів двох напівпровідників, що повторюються в одному напрямі. 
Період за товщиною складає від декількох до десятків нанометрів, що є меншим довжини 
вільного пробігу електронів, але більшим сталої кристалічної гратки напівпровідника. В 
цьому відношенні шарувату структуру можна розглядати як новий синтезований 
напівпровідник, не існуюючий в природі, який надає нові електронні чи оптичні властивості. 
На таких структурах реалізуються резонансно-тунельні транзистори, які стануть основою 
наноелектроніки.  

Наблизившись до граничних розмірів топологічних елементів субмікронної технології 
великих інтегральних схем (0,1 - 0,25 мкм), сучасна мікроелектроніка майже вичерпала 
можливості основних напівпровідникових матеріалів, які є основою сучасних елементів[1]. 
Нове покоління більш ефективних і менш енергоємних мікроприладів повинно бути 
основане на квантово-механічних ефектах з використанням хвильових функцій електрона. 

Існуючі шаруваті структури мають певну класифікацію, яка підкреслює характерні їм 
властивості, основними класами є: композиційні надгратки; леговані надгратки та леговані 
композиційні надгратки. 

Одномірні композиційні надгратки – це періодична сукупність великої кількості 
квантових ям (вузькозонних шарів), які розділені тунельно-прозорими широкозонними 
шарами. Крім композиційних надграток існує ще один тип так званих легованих надграток 
або легованих шаруватих структур. Останні представляють собою періодичну послідовність 
шарів одного й того ж напівпровідника, які леговані донорною і акцепторною домішками. 
Донорні атоми в шарах −n типу інжектують електрони, які зв’язуються акцепторними 
атомами в −p шарах. Результуючий розподіл заряду створює сукупність періодичних 
параболічних ям. Легована шарувата структура (надгратка), яку ще називають пірікристал 
представляє собою довільний однорідний напівпровідник з періодичним чергуванням шарів 

−n  і −p типів легування. 
Третій тип – політипна надгратка представляє собою трикомпонентну систему, де шари 

доповнюються неширокозонним напівпровідником, який створює потенціальні бар’єри як 
для електронів, так і для дірок. Звідси і назва – політипна, тобто двотипна. Типовими 
представниками таких композиційних надграток є шарові структури AsGaAlGaAs xx −− 1  . 

Слід вказати на одну важливу особливість шаруватих структур, що межа розділу між 
вузькозонним напівпровідником, в якому реалізується квантова яма, і широкозонним 
напівпровідником, який відіграє роль потенціальної стінки, повинна бути атомно-гладкою. 
На атомно-гладкій межі поверхонь викликається розсіяння і рекомбінації носіїв заряду, а на 
розмитій межі між шарами ефективна ширина потенціальної ями розширюється і ефект 
квантування не наступає. Таким чином, для формування шаруватих структур необхідно 
створити нанотехнологію, яка б забезпечила існування атомно-гладких поверхонь. Тому для 
створення такої технології необхідно використати існуючі технологічні процеси із 
субмікронної технології ВІС, а саме [1]: 
- проекційну і електронну літографію з високою роздільною здатністю; 
- багатозарядну іонну імплантацію для низькотемпературного легування напівпровідників; 
- анізотропне плазмохімічне травлення з використанням електронно-циклотронного 

резонансу; 
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- газофазну і молекулярно-променеву епітаксію для нарощування шарів надграток; 
- плазмохімічну і лазерну обробку підкладок і структур перед процесами оксидування, 

легування, епітаксії; 
- низькотемпературне нарощування діелектричних шарів в реакторах пониженого тиску; 
- тестовий контроль електрофізичних параметрів шаруватих структур. 

Для отримання дуже тонких напівпровідникових шарів при формуванні шаруватих 
структур широко використовують різні варіанти газофазної епітаксії (ГФЕ) та молекулярно-
променевої епітаксії (МПЕ), в тому числі метод молекулярного нарощування (МН). В 
газофазній епітаксії пари компонентів або їх сполук доставляють до підкладки потоком газу-
носія ( 2H ) при тиску Па1105 − . При такому тиску концентрація молекул в 31см  потоку 
складає 31419 104103 см⋅−⋅ . На цьому методі відпрацьована і мезоепіпланарна технологія 
локальної епітаксії[6]. З її використанням легко формувати шаруваті структури транзисторів. 

Молекули легуючих домішок і продуктів розкладу летких сполук, маючи на своєму 
шляху величезну кількість співударів, можуть замуровуватись в шар, що росте. Тому для 
впорядкування кристалічної структури наростаючого шару необхідні високі температури 
(>900ºС). Це викликає певні труднощі при пошаровому нарощуванні тонких (<10нм) шарів, а 
отримання атомно-гладких поверхонь стає проблемним. 

Через високі температури синтезу метод ГФЕ не дозволяє отримувати різні границі в 
композиційних надгратках на основі сполук, які мають високі коефіцієнти взаємодифузії. 
Саме цього недоліку позбавлений метод МПЕ, що дозволяє проводити процес синтезу вже 
при температурах 200-500ºС. 

Крім цього, метод МПЕ дозволяє отримувати епітаксійні шари діелектриків 2CaF , 2SrF , 

2BaF , які можна використати при формуванні тримірних структур, а також характеризується 
малою швидкістю росту (~1мкм/год), що дозволяє отримувати наношари при низькій 
температурі, яка обмежує їх дифузійне розмиття. Це дозволяє різко перекривати молекулярні 
потоки за допомогою механічних “шуберів”, що є необхідним для створення періодичних 
надграток і −− np переходів, отримувати атомно-гладку поверхню ростучого шару 
надгратки, аналізувати кристалічну структуру, хімічний склад і умови росту за допомогою 
методів атомної, іонної, електронної спектроскопії та тестового контролю[5]. 
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Свого часу приділялось достатньо уваги до вивчення процесів впливу іонізуючої 

радіації на властивості плівок SiO2 та межі розділу Si-SiO2 в планарних структурах кремній-
окисел (або Метал- Окисел-Кремній). Це було пов’язано як з проблемою радіаційної 
стійкості МОН структур, так і з можливістю використання радіації (в комбінації з 
термообробками) для покращання їх характеристик [1]. Системи з нанокристалічним 
кремнієм (зокрема, nc-Si/SiO2) також містять як області фази SiO2, так і розвинену межу 
розділу ncSi-SiO2. До того ж вплив радіації на такі системи, як виявилось, має деякі 
специфічні риси, такі як суттєве пониження енергії аморфізації nc-Si, зміна структури та 
розмірів Si нанокластерів. Тому радіаційні обробки систем з нанокристалічним кремнієм 
можуть виявитись перспективними як в науковому, так і в технологічному аспектах. Метою 
цієї роботи було дослідити вплив іонізуючого опромінення (γ-кванти ) в широкому діапазоні 
доз на оптичні властивості структур з кремнієвими нанокристалами, оточеними оксидною 
матрицею. 

Структури nc-Si/SiO2 отримувались шляхом високотемпературного відпалу (1100 оС, 
15 хв, атмосфера аргону) плівок SiOх, які наносились на кремнієву підкладку термічним 
розпиленням SiO у вакуумі. В результаті термостимульованого фазового розділення в 
аморфній оксидній матриці формувались нанокристали кремнію з середнім розміром ≈ 3 нм 
(що демонстрував високороздільний просвітлюючий електронний мікроскоп). Ці 
нанокристали забезпечували появу інтенсивної смуги фотолюмінесценції (положення 
максимуму ~800 нм). Одержані нанокристалічні системи опромінювалися γ-променями 
(Со60) в області доз 103 – 107 рад. Вимірювалися спектри інфрачервоного пропускання (ІЧ), 
фотолюмінесценції (ФЛ) та електронного парамагнітного резонансу (ЕПР).  

В результаті досліджень отримані наступні результати: 
1. Радіаційна обробка структур nc-Si/SiO2 практично не впливала на положення, 

інтенсивність та форму смуги поглинання на Si-O зв’язках, що свідчить про відсутність 
процесів додаткового фазового розділення в полі іонізуючої радіації.  

2. В той же час γ – опромінення привело до помітних змін інтенсивності ФЛ і сигналу 
ЕПР, причому характер цих змін залежав від дози опроміненя. При великих дозах (~105–107 
рад), як і можна було очікувати, інтенсивність ФЛ суттєво (до 2 разів) зменшувалась. Малі 
дози опромінення (103–105 рад), навпаки, викликали поліпшення світловипромінючих 
властивостей систем nc-Si/SiO2, а саме спостерігалось зростання  інтенсивності ФЛ (до 70%) 
(рис.1) та збільшення часу випромінювання (до 2 разів). Поруч з цим, як свідчать дані ЕПР, 
спостерігалось зменшення концентрації  Pb–центрів (обірвані зв’язки кремнію на поверхні 
нанокристалу - Si3+) (рис.2).  

Ці явища можна пояснити, якщо припустити наявність двох конкурентних процесів 
радіаційного дефектоутворення: (1) процес, який веде до анігіляції центрів 
безвипромінювальної рекомбінації – дефектів типу Рb-центрів (що підсилює ФЛ); (2) процес, 
який веде до утворення нових центрів безвипромінювальної рекомбінації (що гасить ФЛ). 
При малих дозах опромінення аннігіляція центрів безвипромінювальної рекомбінації 
проходить ефективніше порівняно із їх утворенням, в результаті чого ми спостерігаємо 
зростання ФЛ.  

Процеси усунення поверхневих дефектів типу Si3+ інтенсивно вивчались раніше і 
пов’язані, головним чином, з пасивацією цих дефектів (зокрема, атомами водню, кисню, 
азоту). Для того, щоб проаналізувати процеси дефектоутворення в композитах з 
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нанокристалами, опромінювались інші структури,  в яких межа розділу нанокристал-матриця 
попередньо була запасивована азотом. Для цього кілька плівок SiOх перед 
високотемпературним відпалом імплантувались іонами азоту (з енергіями 70 та 140 кеВ, 
дозою 8,4×1015см-2).  Радіаційна обробка таких структур викликала монотонне падіння 
інтенсивності ФЛ в усьому діапазоні доз, внаслідок утворення лише радіаційних дефектів 
(рис. 1). 

 

 

 
Рис.1. Дозові залежності інтенсивності ФЛ 
структур nc-Si/SiO2 (1) та структур  
nc-Si/SiO2, пасивованих азотом (2) 
 

 
Рис. 2. Спектри ЕПР вихідної плівки SiOx 
(1), системи nc-Si/SiO2 (2) та системи nc-
Si/SiO2, що була опромінена дозою 1,6×10 4 
рад (3) 

 
Таким чином, в системах з нанокристалічним кремнієм виявлений специфічний ефект 

–  ефект малих доз радіації, який є ефективний вже при кімнатній температурі та приводить 
до усунення (анігіляції) дефектів типу Si3+ на межі  розділу нанокристал-матриця, що і 
викликає підсилення інтенсивності ФЛ та збільшення часу випромінювання. Показано, що 
при збільшенні дози радіація приводить, в основному, до інтенсивного утворення 
радіаційних дефектів, які є центрами безвипромінювальної рекомбінації. Запропонована 
модель впливу опромінення малими дозами радіації, заснована на радіаційно-стимульованих 
процесах пасивації обірваних зв’язків кремнію на поверхні nc-Si, скоріш за усе, атомами 
водню та/або гідроксилами. Останні виділяються в оксидній матриці внаслідок розпаду під 
дією γ-квантів молекул коордінаційно зв’язаної води або комплексів типу SiH та SiOH. На 
відміну від планарних систем Si-SiO2 (де ефект «малих доз» не спостерігався) в системах  nc-
Si/SiO2 нанокристали кремнію відіграють роль центрів гетерування, що суттєво підвищує 
ефективність збирання на їх поверхні означених пасивуючих частинок вже при кімнатній 
температурі.  
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Гетероструктури з квантовими ямами представляють прикладний інтерес для 
створення оптичних приладів далекої ІЧ області завдяки можливості налаштування 
спектральної чутливості за рахунок зміни енергетичного спектру КЯ внаслідок розмірного 
квантування, внутрішньої деформації та ін. В даній роботі експериментально досліджувалась 
зміна енергії зв’язку носіїв на мілкій домішці бора в напружених SiGe/Si КЯ в залежності від 
положення домішки в ямі та від ширини КЯ.  

Досліджувались SiGe/Si гетероструктури з КЯ δ-легованими бором. Зразки містять 
десять КЯ SiGe (12% Ge, висота КЯ ∼ 100 меВ) шириною 200 або 150 Å, що розділені 
бар’єрами Si шириною 100 Å. Між підкладинкою (n-Si) та структурою розташований 
буферний шар Si, δ-легований бором. Структура покрита cap-шаром Si, який теж має δ-шар 
бору. Концентрація бора в δ-шарах 1-6*1011 см-2. Досліджувались структури двох типів: δ-
леговані в центр або в край КЯ.  

Проведені виміри температурної залежності провідності в діапазоні Т=4,2-300 К (рис 1) 
та вивчено вплив сильних латеральних електричних полів на стрибкову провідність носіїв по 
локалізованих домішкових станах (рис 2). Типова залежність опору від температури має 
ділянку деіонізації носіїв на домішкові рівні при Т > 50 К та домішкову стрибкову провіднісь 
по локалізованих станах при більш низьких температурах. Визначено, що енергія зв’язку 
носіїв на домішці зменшується приблизно в 1.5-2 рази при зміні положення δ-шару бора з 
центру на край КЯ, при чому, такий же ефект спостерігається при збільшенні ширини КЯ. З 
польових залежностей стрибкової провідності визначено, що радіус локалізації носіїв на 
домішці на краю КЯ значно більше, ніж в центрі КЯ. 

Таким чином, вперше експериментально показана залежність енергії зв’язку носіїв на 
домішці від таких її параметрів як положення в КЯ та ширина КЯ. Ці результати можуть 
бути використані для створення випромінювачів та фотодетекторів ДІЧ діапазону спектру з 
можливістю налаштування спектральної чутливості приладу. 
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Напівпровідникові низькорозмірні структури є об’єктом великої кількості 
фундаментальних досліджень. Перспективи їх застосування в опто- та наноелектроніці 
дають поштовх для досліджень, пов’язаних з пошуком можливостей керованої зміни 
властивостей вказаних структур під дією зовнішніх полів. 

В даній роботі представлені результати експериментальних та теоретичних досліджень 
фотоелектричних властивостей гетероструктур GaAs/AlGaAs під впливом п’єзоелектричних 
полів, генерованих електропружними коливаннями складеної системи п’єзоелектричний 
резонатор – напівпровідник. Теоретично проведено розрахунок просторових розподілів 
п’єзоелектричних полів в структурі на її власних частотах коливань за методом скінченних 
елементів. Зареєстровані експериментально зміни в спектрах конденсаторної фото-ЕРС, 
вольт-амперних характеристик гетероструктур пояснюються взаємодією двовимірного 
електронного газу із п’єзоелектричними полями, яка проявляється в перерозподілі густини 
носіїв заряду в площині квантових ям та процесах вертикального перенесення заряду. 
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 Метод молекулярного нашарування (МН) грунтується на синтезі твердих речовин на 
поверхні твердого тіла , кристалічна гратка якого служить матрицею для побудови на ній 
структурних топологічних одиниць. Синтезовані речовини з великою точністю можуть 
відтворювати кристалічну будову матеріалу підкладки чи структури.  

Різновидністю методу молекулярного нашарування є метод атомарно-пошарової 
епітаксії, який є близьким до молекулярно-пучкової та газофазної епітаксії, що дозволив 
синтезувати тонкоплівкові шари оксидів і сульфідів в шаруватих структурах ВІС. Сьогодні 
даний метод з успіхом використовується для низькотемпературного вирощування шарів 
арсеніду галію GaAs.  

Найбільший інтерес викликає застосування методу МН для формування і стабілізації 
гетеромереж розділу та модифікації властивостей напівпровідникових матеріалів і металів. 

 Як бачимо, суміщений процес вимагає вилучення з поверхні напівпровідникової 
підкладки неконтрольованих за хімічним складом фаз, на приклад, природних оксидів, які 
утворюються в результаті контакту поверхні підкладки з атмосферою і технологічним 
середовищем (H2, O2, N2, Ar). Далі, в єдиному технологічному циклі проводиться стабілізація 
підготовленої поверхні шляхом обробки її легкодисоціюючими сполуками, які містять атоми 
галогенів, сірки та інших стабілізуючих елементів.  

В технології формування межі розділу існує проблема стабільності границі розділу в 
залежності від температурних впливів радіаційної і фотонної обробки, плазмохімічної дії. 
Особливо характерна деградація властивостей шаруватих структур ВІС на основі 
багатокомпонентних напівпровідників. Вона, в першу чергу, визначається хімічною 
нестабільністю міжфазового гетеророзподілу. В цьому випадку швидкість деградації можна 
значно зменшити шляхом підбору і формування надтонкого шару безпосередньо на межі 
розділу, хімічно інертного відносно пограничних фаз. Такий проміжний шар називається 
бар’єрним. 

До бар’єрних шарів виставляються наступні вимоги. Кожен такий шар повинен бути 
досить тонким (меншим за 10 нм), щоб не впливати на кристалографічну природу границі 
розподілу. В цьому випадку бар’єрний шар успадковує природу матриці і формуючого 
функціонального шару, не порушуючи тим самим принцип структурної відповідності. Крім 
того бар’єрний шар має бути суцільним, щоб забезпечити хімічну пасивацію поверхні. 
Прикладом такого бар’єрного шару можуть бути шари діоксиду та нітриду кремнію, за 
допомогою яких формують спейсери в затворній системі субмікронних структур МОН ВІС. 
За допомогою спейсерної технології забезпечується високоякісна планаризація поверхні 
структури для надійної металізації розводки, а також бічна пасивація затворної системи.  

Враховуючи властивості методу МН , а саме високу прецизійність росту (0,3 - 0,5 нм), 
швидко досягається суцільність покриття (через 5 - 10 моношарів). За рахунок 
хімсорбційного механізму росту та низької температури процесу його формування 
забезпечується надійна стабілізація міжфазової межі розділу. 

Таким прикладом також може бути використання в шаруватих структурах AІІІBV та 
AІІBVI сульфіду цинку ZnS.   

Метод МН дозволяє достатньо просто модифікувати поверхню напівпровідників для 
різних цілей, наприклад, формувати один або декілька моношарів, що містять кисень, сірку 
чи азот, тобто проводити оксидування, сульфатування або нітридизацію поверхні.  
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В цьому випадку гомоморфна межа розділу формується за правилами відповідності 
нормованих об’ємів в системі напівпровідник – перехідна область – функціональний шар. 
Зокрема, нами розроблений технологічний процес нітридизації підзатворного діелектрика 
структур МОН ВІС, який забезпечує термохвильову стабілізацію зарядового стану Si - SiO2 
або порогової напруги ΔU - чи напруги плоских зон ΔUFB. Така гібридизація оксиду 
проводиться або з газового середовища кисню, легованого аміаком, ще при формуванні 
підзатворного діелектрика або швидким фотонним відпалом в атмосфері азоту.  

При формуванні фотолітографічного рисунка (топології) на поверхні структур ВІС з 
високою планаризацією поверхні велике значення має адгезійна здатність поверхні оксиду, 
нітриду, полікремнію алюмінію, ФСС, БФСС, до плівок фоторезисту які наносяться при 
формуванні рисунка.   

Адгезія резистивної плівки до функціональних шарів структур ВІС знижується за 
рахунок наявності вологи в плівках оксиду, чи полікремнію і алюмінію. Це суттєво знижує 
роздільну здатність проекційної літографії. Саме плазмова обробка пластин із структурами 
ВІС в парах гексаметилдісалазану підвищує на порядок адгезивні властивості фоторезисту 
ФП-051МК, що забезпечує анізотропне плазмохімічне травлення їх, та забезпечує крок 
розводки, як по металу так і по порлікремнію (силіциду) менше ніж 1,5 мкм. Така обробка 
забезпечує модифікацію атомарно-чистої поверхні пластини.  

Одним із найбільш перспективних методів МН є метод локального модифікування 
експонованих плівок фоторезиста та іонно-плазмового проявлення прихованого 
модифікованого зображення. Даним методом визначалися граничні розміри, яких можна 
досягти проекційною літографією з використанням при експонуванні ртутно-ксеонової 
лампи ДРКс-500 з довжиною хвилі 193 нм та [(CH3)3Si]2NH силіліруванням заекспонованої 
плівки резиста в гексаметилдіссалазані (ГМДС).  

Отже, метод молекулярного нашарування можна застосувати з великим успіхом як в 
субмікронній, так і в нанотехнології формування структур ВІС з гетеро – і гомоморфними 
межами розділу для забезпечення високої термопольової стабільності шаруватих структур 
ВІС, виконаних на різних підкладках (Si, GaAs, і т.д.) з використанням проекційної 
літографії. Із вище викладеного матеріалу видно, що метод МН з використанням модифікації 
позитивного резисту типу ФП-051МК в проекційній літографії дозволяє довести топологічні 
розміри функціональних шарів, в тому числі багаторівневої розводки, до рівня електронної 
літографії. Причому рельєф можна створювати як позитивний так і негативний, а також 
виконувати на високому рівні профілювання захованих контактів. 
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За останні роки польовий транзистор із структурою метал – окисел – напівпровідник 
(МОН) став реальною основою елементної бази Bi – К – Д – МОН – структур ВІС. 

Характеристики такого МОН транзистора залежать від декількох параметрів, із яких 
найбільш важливим є постійна часу RC – ланка. R і C визначають відповідно повний 
ефективний опір і ємність затвора і міжз’єднань даного рівня. 

 

 
Рис 1.  Структура типового польового МОН – транзистора з металевим затвором: а) та його 
схемне позначення; б) 1- тонкий окисел затвора, 2 – витік, 3 – металевий електрод затвора 
або канал трьох -  чи дисиліциду; 4 – стік ; 5 – контакт до стокової області; 6 – товстий шар 
оксиду. 
  
 Вирівнювання рівнів Фермі на контакті приводить до появи потенціального бар’єру, 
який вносить заряд в перехідну область між металом і напівпровідником. Такий бар’єр 
називають бар’єром Шоттки і він зумовлений різною роботою виходу металу і 
напівпровідника. Якщо ϕм > ϕн-ка, то контакт з металом буде випрямляючим і, навпаки, якщо 
ϕм < ϕн-ка , то контакт буде вже не випрямляючим. Цікаво, що величина потенціалу Шоттки 
Yв  , яка визначена із вольт-амперних характеристик, знаходиться в межах від 0,55 еВ до 0,7 
еВ. Наприклад, для TiSi2 вона = 0,6 еВ, а для MoSi2 – 0,55 еВ.  

  
Рис 2. Тестова структура для визначення перехідного опору Rk. 

 
Високоякісний контакт, який формується методом нанесення металу на 

напівпровідник, не впливає на характеристики та температурну стабільність структур, крім 
того його опір, що називається перехідним опором контакту є незначним у порівнянні з 
опором областей біполярних чи МОН транзисторів. Всі контакти метал – напівпровідник, 
мають потенціальний бар’єр, який приводить до ефекту випрямлення на контакті. Контакт 
тим кращий, чи м менша висота бар’єру. Але один і той самий метал не може мати низьку 
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або близьку до нуля висоту бар’єра відносно напівпровідника як n -, так і p – типу. Метал, 
який має низький бар’єр на Si n – типу, буде утворювати бар’єр на кремнії  p - типу, і 
навпаки. Ця проблема розв’язується тим, що підшаром металу формується сильно легований 
напівпровідник. Тоді протікання струму забезпечується електронним тунелюванням через 
бар’єр і утворюється майже омічний контакт.   

Опір Rk швидко зменшується із збільшенням концентрації легуючої домішки NД та 
зменшенням висоти бар’єру Шотки. Якщо NД >1019см-3, то вже переважає струм, зумовлений 
проходження тунельним ефектом електронами через бар’єр, і величина Rk  є досить малою. 
Крім того, опір Rk залежить від температури. Чим вища температура, тим нижча величина 
контактного опору. Це справедливо тільки для низьких концентрацій домішок NД =1016 - 1017 

см-3. Як правило, питомий перехідний опір контакту Rk визначають із вимірювань загального 
опору контактів різного діаметра. Загальний опір є сумою опору розтікання обумовленого 
опором напівпровідника, перехідного опору контакту та інших опорів, зв’язаних із схемою 
вимірювання. 

 
Рис 3. Тестова структура Ван – дер – Пау для вимірювання контактного опору. 
  

Проникнення контакту в зону p – n  – переходу можна виключити шляхом 
використання силіцидів, або поліцидів чи силіцид – метал. Із викладеного матеріалу видно, 
що для зменшення контактного опору міжз’єднань необхідно забезпечити. 
 Основний результат полягає в наступному. Після якісного відкриття і профілювання 
контактів в міжшаровій ізоляції типу ФСС чи БФСС на спеціально підготовлених тестових 
структурах проводиться осадження міді в контакти, використовуючи розчинники: 

1) 320 см3 деіонізованої води, 8см3 49% HF, 8см3 H2SO4 і 8г CuSO4; 
2) 320 см3 деіонізованої води, 8см3 49% HF і 8г CuSO4; 
3) 320 см3 деіонізованої води, 4см3 49% HF і 4г CuSO4; 
При наявності атомарно чистої поверхні в донній частині контактів проходить 

осадження суцільної плівки міді на моно - Si . Якщо контактні вікна не достатньо якісно 
відкриті, то мідь або не буде осаджуватись, або плівка міді буде неоднорідною. 

На іншій тестовій структурі аналогічним чином перевіряється якість контактів уже 
після металізації сплавом AKH0-H або дисиліцидом титану TiSi2  уже після їх імпульсного 
впалювання швидким фотонним відпалом. Попередньо із тестових структур з використанням 
ортофосфорної кислоти чи суміші Каро проводиться якісне зняття алюмінієвого сплаву чи 
дисиліциду титану з контактних вікон із наступним осадженням міді із вищезгаданих 
розчинів. При наявності кремнію в контактах мідь осаджується суцільною плівкою, в 
протилежному випадку плівки міді або взагалі не буде, або вона буде острівною. 
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Нанокомпозитні плівки SiOx та SiO2(Si) на сьогоднішній день є перспективними 
об’єктами для дослідження та впровадження в різних галузях сучасної наноелектроніки на 
основі кремнію. 

В зв’язку з цим, метою даної роботи було дослідити структурні, фотолюмінісцентні та 
електричні властивості нанокомпозитних плівок SiOx та SiO2(Si), отриманих методом 
плазмохімічного осадження з парогазової фази (PECVD). Метод  PECVD широко 
використовується в промисловості та є сумісний з технологією надвисокого рівня інтеграції. 
Основним параметром, що вар’ювався при експериментальному отриманні зразків, було 
відношення газів SiH4/N2O в процесі осадження. Іншими важливими параметрами були: 
густина потужності – 0,11Вт/см2, температура підкладки - Т=100°С, частота 
високочастотного сигналу - 13,56 МГц. Послідуючий термічний відпал плівок при 
температурі T=1100 ºC протягом 30 хв в атмосфері аргону, обумовлює трансформацію SiOx в 
SiO2(Si) плівки з кремнієвими нанокристалами в діелектричній матриці SiO2. 

Після осадження проводили виміри та визначення товщини і показника заломлення 
плівки методом еліпсометрії (λ=632,8 нм). Проводилися також виміри спектрів 
фотолюмінісценції (ФЛ) з часовою роздільною здатністю в діапазоні енергій фотонів hν = 
1,4—3,2 еВ при температурі Т = 300 К. Морфологія поверхні плівок оксиду досліджувалася 
з використанням атомно-силового мікроскопа (АСМ) DI NanoScope IIIa. Виміри 
проводилися в режимі періодичного контакту, використалися кремнієві зонди фірми NT-
MDT марки CSG10 із золотим відбиваючим покриттям. 

Спостерігався ріст показника заломлення зі збільшенням співвідношення SiH4/H2O 
(рис.1). Для характеризації структури нанокомпозитних плівок використовувався метод ІЧ 
спектроскопії. В результаті високотемпературного відпалу плівок SiOx в ІЧ спектрах 
спостерігається збільшення інтенсивності та напівширини (ширина на половині висоти) 
смуги поглинання Si-O-Si зв’язків. На спектрах фотолюмінісценції спостерігається ріст 
інтенсивності, звуження і низько-енергетичний зсув піків при трансформації SiOx в SiO2(Si) 
(рис.2.) 

Проведено дослідження електрофізичних властивостей нанокомпозитних плівок SiOx 
та SiO2(Si) I-V та C-V методами. 

Вольт-амперні характеристики плівок SiOx до і після високотемпературного відпалу, 
показують сильну залежність струму від напруги, причому термічний відпал суттєво впливає 
на величину струму (рис.3). Із збільшенням співвідношення SiH4/N2O, що приводить до 
росту вмісту кремнію в плівці SiOx, їх провідність зростає (рис.4). Перебудова I-V 
характеристик в різних координатах вказує на важливу роль електронних пасток в процесі 
проходження струму. Виміри C-V залежностей свідчать про накопичення заряду в плівках 
SiOx та SiO2(Si). 
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В результаті проведених експериментальних досліджень показано, що зміна 

співвідношення SiH4/N2O при осадженні сильно впливає на склад і фізичні властивості 
плівок SiOx та SiO2(Si). Інтенсивна фотолюмінісценція підтверджує формування Si 
нанокристалів в діелектричній матриці SiO2 при високотемпературному відпалі плівок SiOx. 
Особливості проходження струму та накоплення заряду в плівках SiO2(Si) вказують на 
перспективність їх застосування в приладах енергонезалежної нанокристалічної пам’яті. 
 

 
 

 
Рис.1. Залежність показника заломлення 
плівок SiOx-( ) та SiO2(Si)-(8) від 
співвідношення SiH4/N2O в процесі 
осадження. 
 

Рис.2. Спектри ФЛ осадженої плівки SiOx (1) 
та відпаленої плівки SiO2(Si) (2) 
(SiH4/N2O=352). 
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Рис.3. I-V характеристики струму через 
плівки SiOx отриманих методом PE CVD 
до (1) та після (2) високотемпературного 
відпалу: SiH4/N2O=352. 

Рис.4. I-V характеристики струму через плівки 
SiOx отриманих методом PE CVD  після  
високотемпературного відпалу:  
1)- SiH4/N2O=352; 2)  SiH4/N2O=2,53. 
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Для формування стабільних світловипромінюючих структур на базі кремнію широко 

використовується високотемпературний відпал плівок SiOx [1-3]. Для отримання плівок 
оксиду кремнію, збагаченого кремнієм, ми використовували 3 різних способи: 
1) плазмохімічне осадження з газової фази (PECVD); 2) іонна імплантація; 3) осадження 
матеріалу після розпилення електронним променем. Високотемпературний відпал таких 
плівок дає можливість сформувати наноструктури, які дають стабільну та інтенсивну 
фотолюмінесценцію (ФЛ) в червоній (700-1100 нм) області спектру [4-5]. Для практичного 
використанням актуальним є підвищення квантового виходу ФЛ та розширення діапазону 
випромінювання на всю видиму область спектру. Підвищити інтенсивність ФЛ в певному 
спектральному діапазоні можливо за рахунок введення домішок, які впливають на процес 
формування та структуру нанокристалітів, а також на формування нових фаз і дефектних 
комплексів в SiO2-матриці. 

Нами досліджувався вплив С, Al, Ti та N на випромінювальні властивості кремнієвих 
нанокластерних структур. Домішки вводилися методом іонної імплантації, що давало 
можливість точно контролювати їх концентрацію і розподіл по товщині плівки. Метою даної 
роботи було з’ясувати механізми впливу домішкових атомів на випромінювальні властивості 
нанорозмірних структур на базі кремнію. 

Введення С в плівки SiOx (х<2) приводить до формування окрім Si-нк, вуглецевих, та 
карбід кремнієвих нанокластерів і, відповідно, до появи нових максимумів у спектрі ФЛ в 
короткохвильовій області. Крім того, вуглець змінює умови формування фази SiO2, а 
наявність зв’язків Si-C зменшує концентрацію центрів безвипромінювальної рекомбінації, 
що приводить до збільшення інтенсивності ФЛ. 

Введення домішок Al та Ti збільшує концентрацію надлишкового кремнію за рахунок 
активної взаємодії домішки з киснем і відповідно змінює умови формування та 
випромінювальні властивості кремнієвих нанокластерів. Окрім виділення додаткового 
надлишкового кремнію, Al i Ti можуть створювати домішкові рівні в забороненій зоні Si: Al 
– мілкі з малою рекомбінаційною активністю, Ті – глибокі, рекомбінаційно-активні, які 
служать центрами безвипромінювальних переходів. Тому введення Al дозволяє підвищити 
інтенсивність фотолюмінесценції без зміни спектрального положення піку випромінювання, 
тоді як імплантація Ti приводить до зменшення інтенсивності ФЛ. 

Наявність азоту в збагачених кремнієм плівках SiOx приводить до стабілізації розмірів 
нанокластерів кремнію та збільшення їх концентрації на стадії дифузійно-лімітованого 
росту. Встановлено ефект модифікації межі поділу нанокластер-матриця за рахунок 
пасивації центрів безвипромінювальної рекомбінації та створення додаткових центрів 
випромінювальної рекомбінації (зв’язки Si=O), що дозволяє збільшити інтенсивність ФЛ 
таких зразків. Досліджено залежність ФЛ від концентрації азоту, який вводився в плівку 
шляхом імплантації або дифузії і показано, що існує оптимальний діапазон концентрацій 
азоту, при якому суттєво збільшується інтенсивність (в 3 рази) ФЛ. Запропоновано моделі, 
які пояснюють експериментальні результати. 
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Элипсометрия алмазоподобных плёнок нитрида углерода, 
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Алмазоподобная плёнка нитрида углерода, легированная Eu, была получена на 
вакуумной установке ВУП-5М методом ионно-плазменного распыления комбинированной 
углерод-металооксидной мишени в азотной атмосфере. Был применён магнетрон 
постоянного тока с индукционной стабилизацией плазмы. В качестве мишени 
использовалась пластина чистого графита, на которой располагалась примесь в виде 
порошкообразного оксида металла. 

В качестве подложки была использована пластина из кварца КУ-1, которая 
обработана не хуже 14 класса чистоты обработки поверхности и волнистостью 2 кольца. 
Частично одна из сторон пластины была заматована с неоптимизированной шероховатостью, 
но так, что диаграмма направленности рассеянного отраженного света на базе в 50 см 
эллипсометра не подсвечивала образец.  

На подложку были нанесены комбинированные по площади слои α-C:N-Eu+3 и α-C:N. 
Общий вид образцов представлен на рисунке 1. Часть поверхности подложки, которая в 
процессе напыления была экранирована, оставалась без напылённого слоя. Температура 
подложки дополнительно не повышалась. 

 
 

( )2,74 ( )2,114

 
α-C:N       α-C:N-Eu+3 

 
Рис.1 Внешний вид образцов. 
 
Поверхность образца с помощью препаратоводителя блока образца была условно 

топографирована для дальнейшего сканирования. 
Используя стандартизированные методы измерения отражательной способности 

поверхности твердого тела при нормальном падении, получены серии цифровых 
фотографий. Эти цифровые фотографии являются результатом цифровых технологий, 
основанных на использовании CCD и CMOS матриц. Разрешающая способность оказалась 
такой, что каждый пиксель цифровой фотографии нес информацию о поверхности образца 
размером 10×10 mkm. Последнее было определено с помощью стандартного объект 
микрометра. 
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Для исследования системы кварц КУ-1–α-C:N-Eu+3 выбран шаг сканирования по 
поверхности образца 2 мм, для системы кварц КУ-1–α-C:N 4 мм. Шаг сканирования по 
длинам волн – 5 нм для обоих образцов. 

После математической обработки соответствующих цифровых фотографий получена 

серия зависимостей отношения 
0I
I

 от длины волны.  

Для выяснения влияния напылительной установки на кварц КУ-1, была получена 
зависимость интенсивности отраженного света от угла падения (кривая Брюстера). Длина 
волны зондирующего света была выбрана по результатам спектрофотометрии нормального 
падения и составила 530 нм. Угол наименьшей интенсивности (угол Брюстера) составил 
55,6006350. Показатель преломления, вычисленный как тангенс этого угла, составил 
1,460498. 

На основании проведённых исследований авторы сделали следующие выводы: слои 
КУ-1–α-C:N-Eu+3 и КУ-1–α-C:N на поверхности кварца КУ-1 формируются не как 
интерференционные слои, на наличие сложных градиентов оптических параметров слоёв 
КУ-1–α-C:N-Eu+3 и КУ-1–α-C:N указывает разброс полученных значений 
экспериментальных зависимостей. Наличие ионов Eu+3 приводит к уменьшению показателя 
преломления по сравнению с системой КУ-1–α-C:N с 1,971031 до 1,824074 и изменяет 
характер отражательной способности системы КУ-1–α-C:N-Eu+3. 
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З метою вивчення відмінностей у процесах зберігання заряду для типових і 

нанокристалічних енергонезалежних (NVM – nonvolatile memory) структур, ми вивчали 
розсіювання заряду з нанокристалів в діапазоні коротких часів зберігання (0,5÷300 с). 

В нашому дослідженні ми використали структури Al-SiO2-p-Si з термічно вирощеним 
9 нм шаром SiO2  імплантованим іонами Si+ 
з енергією 2 кеВ і дозою 1x10E16 cм-2. Після імплантації проводився відпал у 2 стадії: 
950ºC/15 хв. в суміші N2/O2 і при 950ºC /15 хв атмосфері N2 .  Наступними процесами були 
створення алюмінієвої металізації, літографія і відпал при 320 ºC. Характеристики зберігання 
отримувались за допомогою швидкодіючої системи вимірювання ємності. З отриманих 
даних визначали  напругу плоских зон під час процесу релаксації який має місце при циклах 
запису/стирання. 

Виявлено, що процеси розтікання накопиченого негативного заряду в NVM 
структурах з нанокластерними включеннями не можуть бути описаними на засадах 
комбінації двох незалежних спадаючих експонент. Ми запропонували модель розтікання 
негативного заряду, яка базується на одночасному накопиченні позитивного і негативного 
заряду під час циклу стирання. Ця модель включає серію процесів розрядки, які запускають 
один одного при перерозподілі електричного поля по діелектрику SiO2 з нанокластерами в 
результаті стікання заряду. 

Також ми продемонстрували що параметри розтікання негативного заряду можуть 
сильно залежати від різниці роботи виходу між матеріалом затвору і кремнієвою підкладкою. 
Ця залежність встановлена при вивченні зберігання заряду в NVM структурах при малих 
(±1В) зміщеннях, прикладених до затвору в період зберігання заряду. 
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Розглянемо поверхню Si на яку падає гаусоподібний імпульс 

світла і генерує екситонну хмару. З часом екситонна хмара буде 
еволюціонувати під впливом динамічних процесів таких як релаксація 
та дифузія. Тому дісліджуючи розподіл ексітонів в деякий момент 
часу після генерації, можна вивчати динамічні параметри системи як, 
наприклад, коефіцієнт дифузії, час релаксації та ін.  

Для опису еволюції екситонної хмари використовувалось 
дифузійно-дрейфове рівняння для екситонів [1]. Це рівняння було 
розв’язане аналітично методом функцій Гріна. На основі знайденої 
концентрації екситонів було отримано сприйнятливість екситонної 
хмари, яка повністю описує її електродинамічні властивості [2]. 

Нехай розподіл екситонів досліджується за допомогою 
надшвидкого скануючого оптичного ближньопольового мікроскопу 
(UF-SNOM) [3]. UF-SNOM, це метод, який поєднує звичайну схему SNOM з методом фазового 
детектування. Саме метод фазового детектування забезпечує достатню для цих експериментів 
роздільну здатність по часу [3], і дозволяє розглядати ближньопольові картини як статичні. Тому для 
опису UF-SNOM експериментів підходять всі теоретичні методи раніше розроблені для SNOM 
експериментів. 

Розглянемо схему SNOM, зображену на Рис. 1. Зонд 
рухається вздовж поверхні в певній площині сканування. 
Зовнішнє поле, розсіяне зондом, генерує самоузгоджені 
струми в досліджувальному об’єкті (екситонній хмарі). Ці 
струми є джерелом поля, яке реєструється детектором, що 
знаходиться в дальній зоні. Поле на детекторі знаходиться в 
строгій залежності від розподілу струмів в об’єкті. Тому 
пошук залежністі інтенсивності поля на детекторі від 
координати зонду зводиться до знаходження поля в системі. 
Ця залежність називається ближньопольовою картиною 
об’єкту. 

Для знаходження розподілу локального поля в ситемі ефективно використовувати метод 
функцій Гріна, який полягає в розвязку самоузгодженног рівняння Ліппммана_Швінгера 
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Рис.3. Ближньопольові зображення 
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Для початку розглянемо чисельно отриману залежність інтенсивності поля на детекторі як 
функцію часу при фіксовіній координаті зонду (рис. 2). Як видно, інтенсивність не є монотонною 
фукцією, на графіку спостерігаються піки інтенсивності. Наявність піків повязана з просторовою 
еволюцією екситоної хмари, яка при певних просторових конфігураціях втупає в резонанас з 
зовнішнім полем мікроскопа. На можливість цих резонансів прямо вказує, наприклад, вираз для 
ефективної сприйнятливості (2) (ефективна сприйнятливості має полюс). Схожі за природою 
резонанси раніше вдавалося отримувати в експериментах з плазмон-поляритонннних резонансів [5].  

Наявність резонансних піків (локального збільшення поля) вказує на необхідність врахування 
нелінійних взаємодій в системі. Таким чином,  при подальших розрахунках вважалось що 
сприйнятливість має  також нелінійну складову третього порядку 
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χ  нелінійна сприйнятливість. Розрахунок поля на 
детекторі при врахуванні нелінійних взаємодій в системі вимагає лише незначної модифікації методу 
ефективної сприйнятливості[6]. 
 Результати чисельного 
моделювання картин ближнього  
зображено на рис. 3. Картини 
пораховано для двох моментів 
часу τ5.0=t  (нерезронансний 
випадок) і τ288.0=t  
(резронансний випадок). Без 
врахування нелінійності 0=ξ , та 
з врахуванням нелінійності 

0001,0=ξ  тут позначенно 

( ) )(2)()( / LILN E χχξ −= . Як видно, 
в нерезонасному випадку 
нелінійні взаємодії дають 
мінімальний вклад і тому їх 
враховувати не потрібно. В 
резонасному випадку нелінійні 
взаємодії дають значний вклад і 
сильно підсилюють резонанс, 
тому їх врахування є обов’яз-
ковим. 
 Отже, запропонована робота пропонує методи обрахунку картин ближнього поверхні 
напівпровідника з екситонною хмарою. Вказує на необхідність врахування неленійних взаємодій в 
випадку конфігураційних резонансів ексітонної хмари, яка релаксує. Запропоновані підходи 
дозволять ефективно розшифровувати дані отримані на UF-SNOM експериментах, та обраховувати 
такі динамічні параметри системи як, наприклад, коефіцієнт дифузії, час релаксації та ін.  
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Модель природи електрично активних центрів  

у тонких плівках CuInS2 
 

Паюк О. П., Тимків О. М.  
 Кам’янець-Подільський національний університет, вул. І.Огієнка, 61,  

м. Кам’янець-Подільський, 32300, E-mail: fizkaf@ua.fm 
 

В останні роки зростає зацікавленість до вивчення халькопіритних сполук АIВIIIСVI як 
перспективних матеріалів для виготовлення тонко-плівкових сонячних елементів. Перевагою 
таких потрійних напівпровідникових сполук є порівняно невеликі витрати, що досягаються 
при використанні численних удосконалених методів отримання напівпровідникових 
матеріалів [1,3,4]. Варто зазначити, що підвищений інтерес до сполук із структурою типу 
халькопіриту, зокрема CuInS2, обумовлює те, що її ширина забороненої зони для 
полікристалічних плівок коливається в межах від 1,3 еВ до 1,5 еВ та відповідає оптимальній 
величині для фотоперетворення [2]. 

У даному повідомленні в рамках отримання за  різних технологічних режимів 
осадження тонких плівок CuInS2 методом пульверизації з наступним піролізом [4], 
досліджено морфологічну характеристику та електричні властивості отриманих зразків. 

У роботі проведені дослідження тонких плівок CuInS2, отриманих шляхом розпилення 
водних розчинів солей CuCl2, InCl3, (NH2)2CS (тіомочевина) на гарячі підкладки сіталу та 
скла методом пульверизаційного розпилення з подальшим піролізом. 

Під час напилення температура підкладки змінювалась в межах 250 – 430 °C та 
підтримувалася на такому рівні пристроєм із зворотним зв’язком, який регулює вхідний 
основний потік теплової енергії. Інтенсивність та норма потоку розчину протягом 
розпилення контролювалась за допомогою витратоміра та складала близько 4 мл/хв. 

Товщина плівок становила (0,3–0,5 ± 0,05) мкм і залежала від типу підкладки, 
температури та часу (до 15 хв) піролітичного процесу.  

 
Морфологія поверхні 
Морфологія поверхні всіх плівок досліджена при допомозі метал-мікроскопа (MMR-

2R) із 2000 кратним збільшенням. Мікрознімки свідчать про різну морфологію зерен на 
поверхні, яка залежить від температури та товщини плівок. Очевидно, що морфологія плівок 
на підкладках сіталу значно краща, аніж на скляних підкладках (в однаковому 
технологічному режимі нанесення), що пояснюється кращим хімічним зв’язком, який 
впливає на швидкість росту плівок. Морфологія поверхні плівки на підкладках сіталу 
порівняно однорідна за рахунок енергії атомів, які формують сполуку в процесі піролізу. Для 
плівок на скляних підкладках товщиною близько 0,3 мкм спостерігається шорохувата 
поверхня, що пов’язано з утворенням зародків (островків) з молекул розчину CuInS2 значно 
більших розмірів, ніж на підкладках сіталу. Із збільшенням товщини від 0,3 мкм до 0,5 мкм, 
плівки стають більш гладкими завдяки заповненню впадин синтезованими молекулами в 
результаті піролізу. Важливу роль у формуванні поверхні відіграє динаміка переміщень 
крапель розчину. 

Детальніше дослідження морфології поверхні плівки на різних її ділянках 
здійснювали з використанням електронного мікроскопа (JEOL JSM-6369A). Можна 
пересвідчитись у тому, що плівка CuInS2 є нерівномірною за складом та морфологією 
поверхні. Проведений кількісний атомний аналіз світлої та темної області плівки за 
допомогою комп’ютерного регулювання розсіювання рентгенівських променів аналізатора, 
приєднаного до скануючого електронного мікроскопа, дає змогу зробити оцінку хімічного 
складу окремо взятої області плівки. Результати сканування двох різних областей на 
поверхні плівки CuInS2 наведені в таблиці. 
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Таблиця. Елементарний склад плівок CuInS2 
 

Спектр 2 
 

Спектр 1 
 

Елемент 
 

Масове 
відношення,% 

Атомне 
відношення,%

Елемент 
 

Масове 
відношення, % 

Атомне 
відношення,%

S К 27.52 51.78 S K 41.59 62.70 
Cu K 23.94 22.72 Cu K 37.39 28.45 
In L 48.54 25.50 In L 21.02 8.85 
      

Разом: 100.00  Разом: 100.00  
 
Порівнюючи отримані значення вимірювань, можна стверджувати, що стехіометрич-

ний склад світлих ділянок значно кращий, ніж темних. 
 
Електричні властивості 
Питомий опір плівок в залежності від домінуючого елементу в розчині: індію чи міді, 

може коливатися від 0,2 Ом·см до 3,8 10–2 Ом·см. Для покращення електричних параметрів 
тонких плівок застосовано метод ізотермічного відпалу. В процесі відпалу спостерігалось 
зменшення опору при низьких температурах (473 К, 573 К) впродовж 20 хв. та з 
продовженням відпалу він знову повертався до початкового значення. Це може свідчити про 
те, що за низьких температур відпалу недостатньо теплової енергії для утворення мікро 
кристалітів. Проте при підвищенні температури до 673 К і збільшенні тривалості відпалу 
відбувається утворення мікрокристалітів, про що свідчить вихід питомого опору на 
насичення і припинення його залежності від часу відпалу. Експериментально встановлено, 
що ізотермічний відпал плівок CuInS2 на повітрі призводить до зменшення питомого опору в 
4 – 5 разів за рахунок зменшення міжкристалічного опору та збільшення ступеня 
кристалічності [2]. 
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The development of new phosphors is necessary for effective field emission displays. A red 
emitting SrTiO3:Pr3+ phosphor is one of the new phosphors. Luminescent properties of this 
phosphor have been investigated for different concentration of Pr3+ [1]. In this work the influence of 
temperature and time at sintering under the preparation of SrTiO3:Pr3+ phosphors on its structural 
and luminescent properties were investigated. 

The SrTiO3: Pr3+ phosphors were prepared by sol-gel method [2] by using strontium 
chloride (SrCl2), praseodymium chloride (PrCl3) and titanium tetra-i-propoxide (Ti-(O-i-C3H7)4) as 
starting materials. Synthesis was carried out in hermetically sealed chamber with nitrogen 
atmosphere. The concentration of Pr3+ was 1 mol.%. Sintering was carried out at 1000 - 1300°C for 
2 – 9 hours in air. 

A structural analysis of the prepared phosphors was carried out using DRON-3M X-ray 
diffractometer with Cu Kα radiation (λ = 1.542 A). Photoluminescence (PL) spectra were measured 
in the wavelength range of 450 – 900 nm under excitation with 337 nm of a N2 laser. 

The XRD measurement showed that the structural properties of the synthesized phosphors 
were improved significantly with increase of the sintering temperature from 1000 to 1250ºС.  

The emission of the SrTiO3:Pr3+ phosphors was consisted of PL peaked at 490 and 620 nm 
when the phosphors were sintered at 1000 to 1300°C. An intensity of the red peak increased in 10 
times compared with that of the blue peak. Moreover, the red emission intensity increased to 30 
times when the sintering temperature was increased from 1000 to 1300°C. On the other hand, it was 
shown that PL intensity of the phosphors at fixed sintering temperature showed small increase (less 
than 20%) when the sintering time was increased from 2 to 5 hours.  

It is concluded from above experimental results that the sintering temperature is the 
important factor for the luminescent properties of the phosphors. The reason of the fact is 
considered that the sintering temperature influences the structural properties of the phosphors, on 
the other hand, the structural properties influences considerably the formation of Pr3+ luminescent 
center in the SrTiO3 host and the probability of radiative recombination of the phosphors. 

In summary, it is concluded that the preparation of the SrTiO3:Pr3+ phosphors in this work is 
promising for the preparation of the red-emitting phosphors. 

 
1. K. Horikawa, M. Kottaisamy, H. Kominami, T. Aoki, N. Azuma, T. Nakamura, Y. Nakanishi and 
Y. Hatanaka, Bulletin of Research Institute of Electronics, Shizuoka University 33, 1998, 31-36. 
2..S. Itoh, H. Toki, K. Tamura, F. Kataoka, Jpn. J.  Appl. Phys., 38 [11], 1999, 6387-6391. 
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Просвітлюючі властивості алмазоподібних вуглецевих плівок, 

нанесених на монокристали Cd1-хZnхTe (x~0.04) 
 

 Лук'янов А.Н. 
Інститут фізики напівпровідників ім. В.Е. Лашкарева НАН України, 

03028, пр. Науки, 45, Київ, Україна, lukyanov@isp.kiev.ua 
 

Монокристали Cd1-хZnхTe (x ∼ 0.04) знайшли широке застосування в інфрачервоній (ІЧ) 
фотоелектроніці. Як відомо, зменшити втрати падаючого випромінювання на відбиття можна 
шляхом нанесення просвітлюючих покриттів. Перспективним для цих цілей є використання 
алмазоподібних вуглецевих плівок (АВП).  

Показник заломлення плівок a-C:H:N може змінюватися в межах n1 = (1.55-1.95). Для 
Cd1-хZnхTe показник заломлення для діапазону (3 ÷ 16) μm змінюється в межах n2 = (2.7-3.15) 
і існує можливість оптичного просвітління відповідно до співвідношень: 

1 0 2 2n n n n= ≈  

41
λ

=dn , 

де n0 – показник заломлення повітря, що приблизно дорівнює одиниці, n1 – показник 
заломлення просвітлюючої плівки, n2 - показник заломлення матеріалу підкладинки, λ - 
довжина хвилі, на якій відбиття мінімально, d - геометрична товщина такої плівки.  

У даній роботі вивчалася просвітлююча здатність плівок a-C:H:N, нанесених методом 
плазмохімічного осадження на монокристали Cd1-хZnхTe (x ~ 0.04). 

АВП осаджувалися на напівізолюючі пластини Cd1-хZnхTe (x ∼ 0.04). Осадження шару 
a-C:H:N відбувалося при потужності високочастотного розряду (13.56 MHz) W = 250 W і 
тиску в робочій камері 100 Pa протягом 40 хв і W = 175 W і тиску 100 Pa протягом 10 хв. 
Оптична система a-C:H:N/CdZnTe досліджувалася методом еліпсометрії на лазерному (λ = 
632.8 nm) еліпсометрі ЛЭФ 3Г-1. Для інтерпретації еліпсометричних даних була 
запропонована 3 шарова модель заломлюючої системи і розраховані величини оптичних 
параметрів.  

Товщини покриття a-C:H:N на контрольних і досліджуваних зразках були визначені 
методом профілометрії і склали 0.10±0.05 і 0.3±0.05 мкм. Отримані значення товщин a-C:H:N 
покриттів знаходяться у відповідності зі значеннями, розрахованими на основі 
еліпсометричних досліджень, що підтверджує реальність обраної нами оптичної 
заломлюючої системи. 

Частка світла, відбитого на границі розділу CdZnTe/повітря, становить R≈21%-27% для 
діапазону (3 ÷ 16) μm. Спектральний розподіл показника заломлення Cd1-хZnхTe (x ∼ 0.04) 
n2(λ) розраховано на основі літературних даних і показано на рис.1 (крива 3). Для системи 
CdZnTe/ a-C:H:N/повітря відбита частина світла становить менше 1% для n1 = (1.55-1.8) і 
збільшується до 3% при зростанні n1 до 1.95.  

Однак, при нанесенні діелектричного покриття на напівпровідникову підкладинку 
утворюється складна оптична система a-C:H:N/CdZnTe із двома перехідними шарами, 
оптичні властивості яких відрізняються від властивостей вихідної підкладинки. Для 
визначення природи цих шарів, а також обговорення значень їхніх оптичних параметрів, 
безумовно, необхідні додаткові дослідження.  

Ефективність просвітління структури a-C:H:N/CdZnTe для діапазону (2 ÷ 16) μm 
визначалася по спектрах оптичного пропускання (рис.1). Пропускання CdZnTe без покриття 
(крива 1) у середньому становить близько 55%, у той час як нанесення плівки a-C:H:N 
товщиною d ∼ 0.9 μm приводить до збільшення пропускання в середньому до 70% (крива 2). 
Область максимального просвітління (пропускання досягає 80%) знаходиться в 
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короткохвильовому діапазоні (3 ÷ 6) μm, що збігається з вікном прозорості атмосфери. 
Осциляції в спектрах пропускання системи a-C:H:N/CdZnTe на ділянках поза областю 
максимального просвітлення (рис.1, крива 2, див. стрілки), очевидно, пов'язані з 
інтерференцією багаторазово відбитого світла в системі шарів з малим коефіцієнтом 
екстинкції.  

Таким чином, у даній роботі вперше проведене дослідження просвітлюючих 
властивостей алмазоподібних вуглецевих плівок a-C:H:N, нанесених на монокристали Cd1-

хZnхTe (x~0.04). Область максимального просвітлення (пропускання досягає 80%) 
знаходиться в короткохвильовому діапазоні (3 ÷ 6) μm, що збігається з вікном прозорості 
атмосфери. Виявлено, що в процесі плазмово-стимульованого осадження діелектричного 
покриття на напівпровідникову підкладинку утвориться складна оптична система із двома 
перехідними шарами.  

 
 

 
Рис. 1. Спектри оптичного пропускання: (1) - Cd1-хZnхTe (x ∼ 0.04) без покриття; (2) – 
структура a-C:H:N/CdZnTe.  
Крива (3) – спектральний розподіл показника заломлення Cd1-хZnхTe (x ∼ 0.04). 
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Смуговий фільтр типу інтерференційне дзеркало, обмежене 
шарами діелектрика з високим показником заломлення 

 
Яремчук І., Фітьо В., Бобицький Я. 

1Національний університет „Львівська політехніка”, кафедра фотоніки, 
вул. С. Бандери 12, 79013, Львів, Україна. 

yaremchuk@polynet.lviv.ua  
 

Для синтезу смугових тонкоплівкових фільтрів найчастіше використовують структури 
подібні до еталона Фабрі-Перо [1], однак, як відомо, в якості смугового фільтра можна 
використовувати систему типу: діелектрик з високим показником заломлення – металева 
плівка – діелектрик з високим показником заломлення [2]. Високе пропускання у вузькій 
смузі досягається за рахунок того, що в структурі присутній шар, в якому показник 
заломлення є комплексним з малою дійсною частиною і значною уявною частиною 
(металева плівка). Діелектричні ж шари з високим показником заломлення служать ланками 
імпедансу металевої плівки, що погоджують з імпедансом навколишнього середовища. 
Очевидно, можна знайти й інші структури, які мають ефективне значення показника 
заломлення чисто уявним. До таких структур можна віднести інтерференційне дзеркало [3].  

Розглянемо смуговий фільтр типу інтерференційне дзеркало, обмежене шарами 
діелектрика з високим показником заломлення. Передатна матриця такого фільтра має 
вигляд:  
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показник заломлення шару інтерференційного дзеркала з оптичною товщиною рівною 40 /λ ; 

Нn  – низький показник заломлення шару інтерференційного дзеркала з низьким оптичною 
товщиною рівною 40 /λ ; 0λ  – довжина хвилі максимального пропускання; m  – кількість 
періодів в дзеркалі; ϕ  – фаза; n  – показник заломлення зовнішніх діелектричних шарів; Пn  
– показник заломлення підкладки; 

Коефіцієнт пропускання буде максимальним тоді, коли різниця векторів електричного 
та магнітного полів буде рівною нулю, звідси отримаємо рівняння: 

0cossincossin2sin
22cos

2cos2sin2cossincossinЗЕ

=+++−

−+−−−=−

φφφφφφ

φφφφφφ

a
nn

n
an

a
inia

a
in

n
ian

a
n

n
a

ПП

ПП

  (2)  

Здійснивши алгебраїчні перетворення виразу (2), отримаємо: 
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Розв'язками цього квадратного рівняння є залежності )n(tgϕ  (рис.1) з яких можна визначити 
оптимальний показник заломлення діелектричних шарів, який відповідає максимальному 

ϕtg . 
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1 2 
Рис.1 Залежності  ϕtg  від показника заломлення діелектричних шарів фільтра типу 
інтерференційне дзеркало, обмежене шарами діелектрика з високим показником 
заломлення 
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Для прикладу виберемо показники заломлення шарів інтерференційного дзеркала   
рівними відповідно 3,2=Bn  (6 шарів) та 38,1=Hn  (5 шарів), їх товщини розраховуємо для 
базової довжини хвилі 5 мкм. Показник заломлення підкладки вибираємо рівним 1,7. 
Скориставшись рис. 1.1 вибираємо показник заломлення зовнішніх шарів рівним 6,2 (GeTe). 
Товщини цих шарів згідно формули (4) рівні 0,2014 мкм. Спектр пропускання такого фільтра 
зображено на рис. 2. Смугу пропускання фыльтра можна значно звузити, вибираючи у 
формулі (4) k більшим за нуль. 
 

 
Рис. 2 Залежність коефіцієнта пропускання від довжини хвилі фільтра типу інтерференційне 
дзеркало, обмежене шарами діелектрика з високим показником заломлення 
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Перехід в газорозрядний режим роботи InGaN/GaN світлодіоду 
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*Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

 03680, м. Київ, пр. Акад. Глушкова, 2/1 
 
 Виявлено перехід режиму роботи промислового світлодіода на основі планарної 
мезаструктури InGaN/GaN з режиму твердотільної світловипромінюючої структури в режим 
роботи газорозрядного приладу в умовах її саморозігріву при підвищенні прямого 
постійного струму. 
 Порогове виникнення випромінювання в спектральному діапазоні від 700 нм до більш 
ніж 1400 нм спостерігається одночасно із зникненням випромінювання в синій смузі 
електролюмінесценції InGaN/GaN мезаструктури. При цьому інтенсивність випромінювання 
з λ=1050 нм порівнянна з інтенсивністю електролюмінесценції InGaN/GaN структури при 
типових максимальних струмах (10…20 мА). 

Виявлено, що порогове виникнення інтенсивного випромінювання в червоному і ІЧ - 
діапазонах в газорозрядній плазмі пов’язано з безокислювальною термодеструкцією корпусу 
світлодіода з поліметилметакрилату (ПММА), в якому знаходиться гетероструктура та 
контакти. Цьому відповідає саморозігрів світлодіода і досягнення температури ПММА 
приблизно 540…630 К. 
 Після утворення достатньої кількості суміші газу і його пробою між 
струмопідвідними контактами в режимі розряду починається етап деструкції газоподібних 
продуктів (мономерів) з повільним виділенням вуглецю у формі сажі по мірі протікання 
плазмохімічних реакцій, що інколи супроводжується повільним падінням інтенсивності 
спектру. При температурі поверхневих шарів оболонки світлодіода 77 К інтенсивність 
випромінювання при струмах 100 - 500 мА стабільна в часі, а виділення вуглецю не 
відбувається. 
 По параметрах виявлений режим розряду займає проміжну область між дуговим і 
тліючим розрядом і відповідає тихому (різновиду тліючого) розряду. При U ∼ 1 В та струмі 
300 – 500 мА напруженість електричного поля між електродами складає (5 ÷ 9)·103 В/м. 
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Передача сигналів по волоконно-оптичних лініях 
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  Розглянемо детальніше технологію виготовлення волокна, його електричні 
характеристики, конструкцію волоконно-оптичного кабелю, передачу сигналів по одно- і 
багатомодових світлопроводах та конструкторсько-технологічні особливості їх монтажу. 
Технологія виготовлення оптичного скла досить близька  до технологій формування 
оксидних покриттів в мікроелектроніці.  
 Скляна заготовка виготовляється шляхом хімічного осадження із парової фази, в 
процесі якого на поверхню однорідного скляного циліндра  тонкими шарами наноситься 
покриття, осаджене із пари, в якій очищене скло знаходиться в газоподібному стані. Процес 
проходить при заданих температурі і тиску. Тут треба використати процеси газофазного 
осадження скла з контрольованим вмістом домішок. Для цього використовують  реактори 
атмосферного і пониженого тисків. Дуже важливим є контрольоване введення домішок в 
процесі формування шарів скла для зміни показника заломлення. Особливо корисним тут 
було б використання процесу контрольованого стехіометричного нанесення скла у вигляді 
фосфоросилікатного скла із заданим вмістом фосфору в межах 3-5% чи 12-15%. Цікавими в 
цьому плані є процеси формування скляних транспарентних покривів, які використовуються 
для виготовлення амплітудно-фазозсувних фотошаблонів для проекційної субмікронної 
літографії. 
 Найбільш поширеними технологіями виготовлення заготовки є процеси зовнішнього 
або внутрішнього осадження із парової фази. В процесі зовнішнього осадження легований 
кварц осаджується на зовнішню поверхню скляного сердечника, який обертається з 
вирощуваним шаром в радіальному напрямі із заданою швидкістю. В процесі внутрішнього 
осадження із парової фази, навпаки, легований кварц нарощується на внутрішній поверхні 
трубки із чистого кварцу до практично повного заповнення отвору. Заготовка, одержана в 
результаті внутрішнього осадження, насправді є порожнім сердечником, який в процесі 
вирощування ущільнюється і перетворюється в суцільну масу нитки.  
 Технологія формування кварцової нитки – це найосновніший технологічний процес 
при виготовленні волоконно-оптичного скла. 
Заготовка нагрівається в установці витягування нитки, а далі з неї витягується готове скляне 
оптичне волокно. 
 При зануренні заготовки в оптичну фільєру відбувається поступове зменшення її 
діаметру до мікронного розміру (приблизно 100-150 мкм), але параболічний профіль 
показника заломлення залишається постійним. Із однієї такої заготовки витягується 
оптоволокно із захисною плівкою полімеру діаметром 250 мкм довжиною до100 км. 
 Механічні властивості кабеля: гнучкість, стійкість до атмосферних впливів, 
температури згинів практично повністю залежать від конструкції демпфіруючого покриття 
та зовнішньої оболонки. 

Для захисту (демпфірування) волоконно-оптичної системи (жил) використовують два 
методи: жорстке демпфірування і вільне демпфірування. 

Оптичний сигнал поширюється в одномодовому оптичному волокні на відстані в 
десятки, сотні разів більші, ніж в багатомодовому, причому з дуже низьким рівнем дисперсії. 
Великі відстані для передачі та ширина смуги пропускання – головні переваги одномодового 
оптичного волокна. 

Основним недоліком одномодового оптичного волокна є складність введення в нього 
оптичного сигналу. Єдиним варіантом оптичного джерела для одномодового волокна є 
точкове джерело типу лазерного діода.  
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Найважливішими параметрами для аналізу сигналу в одномодових оптичних 
волокнах є: робоча довжина хвилі, коефіцієнт затухання і хроматична дисперсія. 

Кабель об’єднує в собі групу світловодів в єдину конструкцію, що забезпечує захист 
волокна від зовнішніх впливів. У склад кабеля входять силові елементи, демпфіруючи шари і 
зовнішнє покриття. Силові елементи виготовляють із синтетичних матеріалів або із сталі. 
Вони надають необхідну жорсткість кабелю і беруть на себе механічні навантаження, що 
запобігає розтягуванню світловодів. Силові  елементи можна розміщувати в центрі кабеля 
або утворювати з них концентричні циліндри.  

Демпфіруючі шари виготовляють із м’яких полімерів (синтетичної вати), які ізолюють 
світловоди від зовнішніх механічних напружень і дають деяку свободу переміщення при 
деформації кабеля. Крім того, вони гасять коливання світловодів, викликаних зовнішньою 
вібрацією. 

На основі проведеного аналізу сформулюємо такі висновки: 
1.У багатомодових світловодах із ступеневим профілем коефіцієнта заломлення 

визначальним фактором є міжмодова дисперсія, яка може досягати значень 20-50 нс/км. 
Значення узагальненого показника широкосмуговості тут є найменшим і дорівнює десяткам 
МГц (П0=10-25 МГц/км).   

2. В одномодових світловодах із ступеневим профілем коефіцієнта заломлення 
міжмодової дисперсії немає, а хвилеводна на матеріальна дисперсії мають різний знак та 
однакову абсолютну величину. Це дає можливість при такій компенсації досягти П0 = 10 -250 
ГГц/км. 

3. В градієнтних світловодах з оптимальним профілем коефіцієнта заломлення 
проходить вирівнювання швидкостей різних мод і визначальною є матеріальна дисперсія, яка 
зменшується із зростанням довжини хвилі. У цьому випадку параметр (узагальнена 
широкосмуговість) П0 = 0,2-8 ГГц/км. 

4. Волоконно-оптична система передачі інформації забезпечує найвищу швидкодію з 
мінімальними спотвореннями, які легко усуваються ретрансляторами. 

5. Великий асортимент волоконно-оптичних систем дозволяє швидко проводити 
монтаж локальних та глобальних мереж з використанням лазерного зварювання або з 
використанням монтажу через муфти. 
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Анализ публикаций за последние три года показал, что созданием и изучением 

солнечных элементов (СЭ) на органических материалах занимаются во многих учебных и 
научных центрах мира. Интерес к фуллуренам и фуллереноподобным структурам вызван 
тем, что кристаллические и пленочные фуллерены представляют собой полупроводники с 
шириной запрещенной зоны 1,2– 1,9 эВ, обладают фотопроводимостью при оптическом 
облучении и имеют практическое значение для дальнейшего развития органической 
фотовольтаики. 

В [1] описано использование производного фуллерена (РСВМ), пиридилзамещенных 
пирролидинофуллеренов (PyF) в качестве материалов в органических солнечных батареях 
(рис.1 а). Производные фуллерена (ПФ) использованы для создания фоточувствительного 
акцепторного слоя в солнечных батареях (СБ) с донорным слоем из фталоцианина цинка 
ZnРс (рис.1 б). Возможность химического контроля электроноакцепторных свойств 
производных фуллеренов и использование координационного связывания на границе между 
фазами донора и акцептора для обеспечения высокой эффективности процесса 
фотоиндуцированного разделения зарядов была совместно реализована в тандемной 
структуре, состоящей из двухслойных СБ (фуллерен/фталоцианин цинка) и СБ на основе 
РСВМ и полисопряженных полимеров (рис.1 в). На пленку сублимированного в вакууме 
фталоцианина цинка наносилось не чистое ПФ, а его смесь с полисопряженным полимером 
(рис. 1 в). В экспериментах использовался замещенный поли (п-фениленвинилен) – MDMO-
PPV (рис.1 г). Координация N(ПФ) …Zn(ZnPc) создает новую двухслойную структуру 
органической СБ. 
 

       
а     б      в                     г 

 
Рис. 1 – Структура двухслойной фотовольтаической ячейки (а), “гибридной” батареи (в) и 
молекулярные структуры производного фуллерена (РСВМ), фуллерен/фталоцианин цинка 
(PyF 12) (б) и полисопряженного полимера MDMO-PPV (г) 

 
Активный слой этих батарей эффективно поглощает световую энергию вплоть до 850 

нм, преобразуя ее в электрическую, тогда как лучшие из известных органических батарей 
поглощают свет лишь до 650 нм, что сильно ограничивает их эффективность. Достигаемая в 
батареях этих типов эффективность преобразования солнечного света не высока и 
приближается лишь к 1%. или 1,96% соответственно. 

Проследим хронологию изменения эффективности преобразования органических 
солнечных элементов. До недавнего времени солнечные элементы на основе органических 
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материалов имели незначительный КПД. Так, созданные в 2005 г. в Институте проблем 
химической физики РАН СЭ на основе фулеренсодержащих структур имели КПД до 2 %. 
Достигнутая к 2006 году эффективность преобразования света в органических СЭ в ~3% 
явилась стартовой точкой. Последующие исследования позволили существенно повысить эту 
величину. В течение всего 2007 года это значение удалось увеличить сначала до 6 %, а затем 
и до 8,9 %. Это стало возможным в связи с использованием наночастиц и углеродных 
нанотрубок, на поверхность которых наносили фоточувствительный слой. Нанотрубки и 
нанопроводники хорошо транспортируют электроны, но хуже покрывают площадь 
поверхности подложки, чем наночастицы. Наночастицы же более плотно покрывают 
поверхность и более эффективно поглощают фотоны, однако из-за “зернистой” структуры 
получаемого материала менее пригодны для транспортировки электронов.  

В 2006 году в Центре нанотехнологий и молекулярных материалов университета Вейк 
Форест объявили о достижении 5% эффективности, а через год (май 2007 г.) ими была 
преодолена 6% отметка. Рекордная эффективность для органических гибких пластмассовых 
СЭ была достигнута за счет создания “нанонитей” внутри легкой абсорбирующей 
пластмассы, подобно прожилкам в листьях дерева. Созданное внутри полимера вещество 
особой формы назвали мезоструктурой. Мезоструктура изменяет свойства пластика. При 
этом можно использовать более толстые абсорбирующие слои в устройствах, которые 
захватывают больше солнечного света. В этом центре надеются достигнуть 10 % КПД в 2008 
году, что сможет сделать пластмассовые устройства рентабельными.  

В июне 2007 г. исследователи Технологического института Нью-Джерси объявили о 
разработке недорогого СЭ, который можно окрашиванием или печатанием нанести на 
пластиковую панель. Разработанный ими СЭ построен на комплексах углеродных 
нанотрубок. В качестве элемента, взаимодействующего с солнечным излучением, применен 
фуллерен-60 и нанотрубки, которые являются проводниками электронов и по свойствам 
значительно превосходят медь. В совокупности С60 и нанотрубки представляют змеевидную 
структуру. Использование этой уникальной комбинации увеличивает эффективность 
наносимых на панели СЭ.  

Сейчас учёные работают над комбинированным применением двух первых методик 
для создания высокоэффективного композита. СЭ на базе композитного материала с 
нанотрубками и наночастицами, уже позволили добиться 8,6% КПД при толщине слоя всего 
10 мкм. По прогнозам учёных эксперименты по “выращиванию” вертикально 
ориентированных нанопроводников на подложке из оксида титана с наночастицами, 
расположенными между нанопроводниками, может позволить поднять КПД таких ячеек до 
10 – 15%.  

Cозданный летом 2007 г. в университете штата Огайо СЭ на базе органических 
красителей (organic dye-sensitized solar cell, DSSC) показывает КПД 8,6%. 

25 декабря 2007 г. ученые из Стэнфордского университета (США) повысли 
эффективность преобразования лучистой энергии в электрический ток для солнечных 
батарей на тонких пленках из органических СЭ в 1,5 раза – на 52%.Для этого они изменили 
форму солнечных батарей с плоской на V-образную. 

Наконец, 31 января 2008 года пришло сообщение о том, что ученые из университета 
штата Калифорния в Санта-Барбаре в сотрудничестве с корейскими специалистами 
разработали двухслойные солнечные батареи из органических материалов. Слои имеют 
разные физические характеристики: они поглощают солнечное излучение в разных 
диапазонах спектра – один в коротковолновом, другой в длинноволновом. Контакты между 
слоями изготовлены из оксида титана.  
 
1.  Koeppe R., Troshin P. A., Fuchsbauer A. et al. Photoluminescence studies on the supramolecular 
interactions between a pyrollidino-fullerene and zinc-phthalocyanine used in organic solar cells // 
Fuller.Nanotub. Carb. Nanostruct., 2006, V.14. – P. 441-446. 
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Плівки ZnTe є перспективним матеріалом для виготовлення оптичних вікон, а також 

тильних омічних контактів для сонячних елементів з поглинаючим шаром з CdTe. Крім того 
телурид цинку є перспективним матеріалом для виготовлення емісійних діодів і лазерів, що 
працюють в зеленій області спектру, фотодетекторів, террагерцових приладів, тощо [1]. 

Для отримання тонких шарів халькогенідів був використаний методом термічного 
випаровування у замкненому об’ємі при різних умовах конденсації. Цей метод дозволяє 
одержувати стехіометричні плівки багатокомпонентних напівпровідників при 
контрольованому технологічному процесі. Разом з тим основні властивості плівок телуриду 
цинку залежать від структурних особливостей шарів халькогеніду. Але стуктурні 
особливості шарів, отриманих цим методом, і їх залежність від фізико-технологічних умов 
конденсації плівок вивчені недостатньо. Саме тому в роботі проведене комплексне 
дослідження структурних характеристик плівок ZnTe. Крім того, оскільки ZnTe може бути 
використаний в якості оптичних вікон для сонячних елементів, були досліджені оптичні 
властивості халькогенідів. 

Вивчення морфології та особливостей структури шарів проведено методами 
рентгенодифракційного аналізу, оптичної і растрової мікроскопії. Метод 
рентгенодифракційного аналізу був також застосований для визначення середнього розміру 
L областей когерентного розсіювання (ОКР) та рівня мікродеформацій ε у тонких плівках 
ZnТе за уширенням дифракційних ліній. Для розділення дифракційного розширення, 
обумовленого фізичними та інструментальними ефектами використані апроксимації за Коши 
та Гауссом. Обробку виконували шляхом апроксімації результатів за методом Холла [2]. 

Вимірювання оптичних властивостей плівок ZnTe здійснювалося за допомогою 
дифракційного спектрофотометра СФ-46 в інтервалі довжин хвиль λ=500-1100 нм при 
кімнатних температурах. Знімалися спектри оптичного пропускання Т(λ) шарів. В 
подальшому за Т(λ) спектрами в області сильного поглинання світла з використанням 
співвідношення Ламберта lT )ln(−=α  розраховувалися спектральні розподіли коефіцієнта 
поглинання плівок )(λα [3]. 

Проведені дослідження дозволили визначити залежність основних структурних 
параметрів плівок, таких як текстура, період кристалічної гратки, рівень мікронапружень, 
розмір кристалітів та областей когерентного розсіювання від фізико-технологічних умов 
конденсації зразків. Оптичні дослідження дали можливість отримати спектральні розподіли 
коефіцієнтів проходження Т(λ), оптичної густини D(λ), поглинання k(λ), заломлення n(λ) 
зразків та виявити їх залежність від температури осадження плівок ZnТе. 
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The problem of the grain quality control at the different stages of the storage is one of the 
most important in the agriculture of many countries. The ability of the grain to be infected by 
different kinds of bacteria claims express analysis of the big volumes stored grain. Thermometric 
and piezoelectric methods are the most perspective ones for the creation of the physical transducer 
arrays with the thin-film sensitive architectures with the receptor centers of different kinds at the 
surface. 

The aim of our work was to classify three types of the grain (wheat, rye and oats) by the 
difference of its heating dynamics depending on the temperature and humidity. For the solving of 
this task intellectual system of the active monitoring of the grain state “GRAINOSE” was applied.  

Two series of the experiment – with dry grain and with wet grain were carried out. 
During the investigation of the dry grain it was shown that by the absolute values of the 

temperature change the grain under consideration arranged in the following sequence: wheat, oats, 
and rye. As for the kinetics of the increase of the temperature, it is possible to say about the more 
rapid grows and correspondingly more fast temperature stabilization in the case of the more 
considerable augmentation of the temperature. There was also a difference between samples in the 
dynamics of the cooling. The most rapid decrease was observed in the sample with the most rapid 
increase. So by the rate of the decrease of the temperature samples arranged in the same way: 
wheat, oats, rye. 

During the investigation of the wet grain three increasing variants of the humidity degree 
were created.  It was shown that the wheat sample behaves similarly under all the three conditions 
and any significant change of the temperature was registered. In the same time the increasing of the 
temperature for the rye and oats samples was quite considerable. Comparing the behavior of the 
same sample under different humidity conditions one can note that the higher humidity entails by 
lower decrease of the temperature. 

So the possibility of the discrimination between different types of grain and different 
degrees of grain humidity by the intelligent system of the active monitoring of the grain state 
“GRAINOSE” was demonstrated. 
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Дослідження чутливості МДН-структур на основі поруватого 
кремнію з включеннями перехідних металів та полімерними 

плівками до воднемістких газів 
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Сенсори на основі пористого кремнію, незважаючи на його високу адсорбуючу 
активність, для визначення шкідливих та вибухонебезпечних речовин в газових сумішах 
потребують значного покращення селективності та чутливості. Кластери каталітично 
активних металів в плівці пористого кремнію можуть відіграти роль додаткових центрів 
адсорбції для визначеного типу молекул. Тому з метою покращення селективності та 
чутливості газових сенсорів, в плівку пористого кремнію можна ввести мікрочастинки 
каталітичного металу. 

В даній роботі ми представляємо результати дослідження адсорбції воднемістких  
газів (H2, H2S, пари H2O) в структурах метал-діелектрик-напівпровідник (МДН). Шар 
пористого кремнію був сформований методом електрохімічного травлення 
монокристалічного кремнію p-типу в розчинах плавикової кислоти та етилового спирту. 
Встановлено, що МДН - структури на основі пористого кремнію з включенням 
мікрочастинок різних каталітичних металів мають підвищену чутливість до молекул деяких 
газів. Мікрочастинки каталітичних металів вводили в матрицю пористого кремнію 
наступним чином. На поверхню плівки пористого кремнію методом магнетронного 
розпилення наносили тонкий шар металу. Після чого проводили термічну обробку. Розподіл 
металів у плівці пористого кремнію було досліджено методом МСВІ. Мікроструктура різних 
композитів на основі пористого кремнію з включеннями перехідних металів була вивчена 
методами електронної скануючої та атомної силової мікроскопії. Проведені дослідження 
показали, що введення кластерів вольфраму у матрицю пористого кремнію призводить до 
значного підвищення чутливості до сірководню (H2S). Композити Cu/Pd/пористий кремній 
значно покращують адсорбцію водню. 

Досліджено вплив подвійних полімерних плівок фталоціанін/CdS на коадсорбцію 
парів води і молекул сірководню та селективність газочутливих структур до сірководню. 
Використання подвійних фталоціанін/CdS полімерних плівок приводить до підвищення 
чутливості до H2S у повітрі (Рис.1). Це пояснюється тим, що дані подвійні плівки мають 
внутрішнє електричне поле. Молекули сірководню мають значний дипольний момент (∼0,81 
D), і електростатична взаємодія, яка виникає між поверхневим шаром полімеру і молекулами 
сірководню сприяє підсиленої адсорбції H2S. 
 Для зменшення впливу коливань вологості повітря на електрофізичні характеристики 
сенсору (чутливість, час відгуку та відновлення) було застосовано плівки карбазолмісткого 
полімеру з гідрофобними властивостями на поверхні композиту Pd/WO3, що дало 
можливість значно знизити чутливість сенсорних структур до парів води (Рис.2). 
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Рис.1. Вплив подвійних полімерних плівок фталоціанін/CdS на чутливість сенсорів МДН - 
типу з каталітично активними електродами Pd/WO3 (кінетичні характеристики сигналу 
відгуку). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.2. Вплив карбазолмісткого полімеру на чутливість сенсорів до парів H2O (кінетичні 
характеристики сигналу відгуку). 
 
Подяка: професору В.Г. Литовченку, с.н.с. Т.І. Горбанюк, м.н.с. В.С. Солнцеву за 
керівництво роботою та обговорення отриманих результатів. 
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сполук на їх електричні та термоелектричні параметри 

 
Губрик О. І., Володимирович І.В. 

Кам’янець-Подільський національний університет,  
м. Камянець-Подільський, вул. І. Огієнка, 61. E-mail: fizkaf@ua/fm 

 
Ефективність термоелектричних матеріалів оцінюється за числовим значенням їх 

добротності Z, яка залежить від коефіцієнтів термоелектрорушійної сили α, теплопровідності 

χ та значення електропровідності σ: χ
σα 2

=Z [1] 

  У цій роботі наведені результати дослідження температурних змін α і σ  в залежності 
від умов синтезу та хімічного складу напівпровідникових халькогенідів свинцю РbТе та РbS.  

Сполуки синтезовані безпосереднім сплавленням компонентів у вакуумованих 
кварцових ампулах з примусовим перемішуванням. Зразки вирізались зі злитків алмазними 
пилами, після чого їх поверхня оброблялась механічно до отримання геометрично 
симетричних форм. При дослідженні термоелектричних параметрів використано притисні 
електричні контакти, а для дослідження температурної зміни провідності сформовані 
електричні контакти з використанням індію або сплаву свинцю й олова. Комічність таких 
контактів контролювали в процесі вимірювань.  

Для області температур до 300-400 К коефіцієнт термо-ЕРС зростає, а σ  і χ різко 
зменшується. При дальшому підвищенні температури α різко спадає, а питома 
електропровідність і коефіцієнт теплопровідності набувають тенденції до зростання. 

Коефіцієнт термо-ЕРС досліджено з допомогою пристрою [2], який складається з двох 
нагрівачів, теплопроводів, термопар для контролю температури та блоків живлення 
нагрівачів. За допомогою нагрівників на верхній і нижній гранях зразка створювались 
температури відповідно Т1 і Т2, причому Т1>Т2. Це зроблено для того, щоб зміна температури 
зразка була обумовлена лише його теплопровідністю. Для дослідження температурної зміни 
провідності зразки поміщались у горизонтальну електропіч. В обох випадках температуру 
вимірювали термопарами „хромель-алюмель”. 

Для прикладу на рис. 1 і 2 показані температурні зміни величини термо-ЕРС зразків 
телуриду свинцю та сульфіду свинцю відповідно.  
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Рис.1. Температурна зміна термо-ЕРС телуриду свинцю. 
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Рис.2. Температурна зміна термо-ЕРС сульфіду свинцю 

 
З графіків можна зробити висновки, що температурна зміна величини термо-ЕРС 

близька до лінійної [3, 4], що може бути одним з критеріїв однорідності зразків. Незначні 
відхилення графіків від лінійності обумовлені складністю повної теплоізоляції зразків.  

Технологічні експерименти свідчать про можливість отримання термоелектричних 
матеріалів PbS і PbTe достатньої якості. Їх термоелектричні параметри мало відрізняються 
від літературних даних. Найкращі термоелектричні параметри мали зразки, синтезовані за 
температурних умов, близьких до зазначених у літературі. Введення домішок (Ga, CuCl2) у 
дослідженому діапазоні концентрацій вказує на незнечне зменшення коефіцієнта термоЕРС. 
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Fig.1. Schematic of humidity control instrument PID+.
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 The nanoporous spinel-type MgAl2O4 ceramics are perspective materials for humidity 
sensors mainly due to a uniform porous structure, which promotes effective adsorption of great 
number of water molecules. Recently, it was shown that the amount of adsorbed water in these 
ceramics affects not only their electrical conductivity, but also positron trapping modes of extended 
defects tested with positron annihilation lifetime (PAL) spectroscopy [1, 2]. With this in mind, we 
studied a new methodological approach in treatment of positron annihilation data to characterization 
of water-sensitive positron trapping modes in MgAl2O4 ceramics. 

The studied MgAl2O4 ceramics were sintered from Al2O3 and MgO powders at maximal 
temperature of 1200 °C duration 2 h [1]. The PAL measurements were performed with an ORTEC 
spectrometer (22Na source placed between two ceramic samples) at 20 oC within row of relative 
humidity (RH) of 25-60-98-60-25 % using humidistat PID+ (see Fig.1): 

UВ – turn-on voltage, which  
proportional to desired value of  RH; 
Uс – output voltage of humidity sensor, 
which proportional to desired value of 
RH in the chamber; ε(t) – difference 
between the set and necessary values:  
ε ~ UВ – Uс; 
ρ(t) – regulator voltage, which  
proportional to the given portion of air 
in humidity; R – difference input in 
amplification regulation: k1 (RK1), k2 
(RK2); I – integration input in the 
general time regulation Ti (R6, C1), D –
difference input in detection loss 
regulation Td (R8, C2), Σ –adder input 
from input voltage controlling by 
voltage amplifier:  
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where k1=RK1/RA1, k2=RK2/R3, Ti=C1·R6 and Td=C2·R8. 

These values for measuring chamber were experimental selected based on previous 
calculations in accordance with Zieglera-Nicholsa criteria [2]. 

The selection of corresponding values for measuring chamber permit to investigation of 
samples at constant values of RH in the range of 25-60 % with an accuracy of ± 0,5 % and 60-98 % 
з with an accuracy of ± 1 %. 
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The obtained PAL data were mathematically treated within three-component fitting procedure 
with fixed first and second positron lifetimes using LT computer program. Using formalism for 
two-state positron trapping model [2], the following parameters describing positron lifetime spectra 
can be calculated according to equations (2): 
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where κd is positron trapping rate in defect, τb – positron lifetime in defect-free bulk and τav. –
average positron lifetime. In addition, the difference (τ2 -τb) can be accepted as a size measure of 
extended defects where positrons are trapped, as well as the τ2/τb ratio represents the nature of these 
defects [1]. 

In terms of a new methodological approach, the procedure of mathematical treatment of 
annihilation spectra was simplified at fixing positron lifetimes τ1 = 0.18 ns (reflects microstructure 
specificity of the spinel structure) and τ2 = 0.38 ns (corresponds to extended defect near grain 
boundaries) which are a typical for MgAl2O4 ceramics. The all information about positron trapping 
will be represented on intensities of these two components (see Table 1). The third non-fixed 
component in deconvoluted spectra corresponds to ortho-positronium decaying in the water-filled 
nanopores. 

Table 1 
PAL characteristics of the studied ceramics 

treated within three-component fitting procedure 
 

Fitting parameters Positron trapping modes  
RH, 
% 

τ1, 
ns 

I1, 
a.u. 

τ2, 
ns 

I2, 
a.u. 

τ3, 
ns 

I3, 
a.u. 

τav., 
ns 

τb, 
ns 

κd, 
ns-1 

τ2 -τb, 
ns 

τ2/τb 

25 0.18 0.79 0.38 0.20 2.37 0.01 0.22 0.20 0.59 0.18 1.89 

60 0.18 0.78 0.38 0.21 2.55 0.01 0.22 0.20 0.62 0.18 1.87 

98 0.18 0.76 0.38 0.23 2.27 0.01 0.22 0.20 0.67 0.18 1.86 

60 0.18 0.77 0.38 0.22 2.26 0.01 0.22 0.20 0.64 0.18 1.87 

25 0.18 0.78 0.38 0.21 2.21 0.01 0.22 0.20 0.61 0.18 1.88 
 
The positron trapping modes such as the average τav, defect-free bulk τb and difference τ2 -τb 

are non-changed with RH. In addition, the positron trapping centre (τ2/τb) is formed on a typical for 
MgAl2O4 ceramics level of ∼1.9, which testify to the same nature of trapping sites whichever the 
content of absorbed water. In contrast, most significant changes in positron trapping in MgAl2O4 
ceramics caused by catalytic water sorption reflect in positron trapping rate in defect κd which are 
determined as the most important water-sensitive positron trapping mode. 
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Для синтезу напівпровідникових термоелектричних сполук переважно використовують 
метод прямого сплавлення [1-3] з примусовим перемішуванням компонентів, що покращує їх 
гомогенність. Є потреба у дослідженні впливу легуючих домішок на термоелектричні 
параметри сполук та відпрацюванні технологічних прийомів вирощування монокристалів 
халькогенідів А3В6, які перспективні для створення елементів нелінійної оптики [4,5]. 

Синтез халькогенідів свинцю та індію проводили у вакуумованих до залишкового 
тиску 10–4 Па кварцових ампулах, які поміщували у двозонні електропечі. Розрахунок мас 
компонентів виконували з 50-ти кратним запасом міцності ампул, враховуючи температурну 
зміну критичної механічної напруги на розтяг кварцового скла С5-1. Граничний тиск 
визначали за величиною парціального тиску найбільш леткої компоненти (халькогену) [4]. 
Використані речовини чистотою 99,99% (метали та халькогени) та ЧДА (дихлорид міді), 
який додатково обезводнювали. Зважування речовин проводили на аналітичних терезах 
ВЛР–200М з точністю до 0,0005 мг. У процесі вакуумування ампул їх прогрівали для 
видалення речовин з внутрішніх стінок не змінюючи температури завантажених речовин. 

Вакуумовані ампули поміщали у двозонні електропечі опору з точністю ±5мм згідно 
результатів їх градуювання. Піч може здійснювати коливання на кути ±30° відносно 
горизонтального положення з періодом 300 с, що використовувалось для примусового 
перемішування компонентів сполук. Електроживлення технологічних пристроїв здійснювали 
з використанням високоточних регуляторів температури ВРТ–3, параметри зворотніх 
зв’язків були узгоджені з параметрами електропечей.. Температуру контролювали 
термопарами «хромель-алюмель», сигнали яких зменшували подільниками напруги до 
величин, передбачених технічними умовами експлуатації ВРТ. Числові значення 
температури синтезу, визначені з діаграм стану [6], уточнювали розрахунками константи 
рівноваги методами хімічної термодинаміки [7].  

Для підвищення гомогенності сполук здійснювали їх примусове перемішування двічі: 
один раз після переведення у рідкий стан найтугоплавкішої компоненти, а другий – після 
досягнення температур синтезу. У кожному випадку виконували не менше трьох коливань, 
після чого піч зупиняли у горизонтальному положенні. Охолодження технологічних 
пристроїв здійснювали у дистанційному режимі керування ВРТ зі швидкістю до 5 К/год до 
температури (300…400) °С, а надалі – з швидкістю до 10 К/год, що забезпечувало 
формування незначних термічних напруг у зразках. Таким методом синтезовані сполуки 
PbTe, PbTe:Ga, PbTe:CuCl2, PbS, InSe In2Se3. Однорідність синтезованих сполук перевіряли 
дослідженням електричних та термоелектричних властивостей зразків, вирізаних із різних 
частин. Результати показали достатню їх однорідність. 

Вирощування кристалів селеніду індію проводили у вертикальній електропечі методом 
Бріджмена-Стокбаргера. Вузька область підвищеної температури розміщена в середній 
частині, що дає змогу рухати ампули як догори, так і донизу. Синтезована сполука 
подрібнювалась до порошкоподібного стану і завантажувалась у кварцові ампули, які мали у 
нижній частині капілярний перехід для підвищення ймовірності зародження кристалу. 
Швидкість руху ампули донизу складала 4,2 мм/добу. Умови росту вимагають 
доопрацювання, оскільки якість зразків залишає бажати кращого. 
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Якісно покращити параметри деяких приладів на інфрачервону область спектру на 

основі халькогенідів свинцю і олова можна, використовуючи для їх створення спеціально 
отримані кристали або кристалічні плівки твердих розчинів із одночасним заміщенням 
атомів в катіонній і аніонній підґратках, тобто перейшовши до чотирикомпонентних твердих 
розчинів Pb1-xSnxTe1-ySey. 

Ця система володіє цінною особливістю – можливістю отримувати тверді розчини 
різного складу (відповідним чином розподіляючи компоненти в підґратках), в яких один із 
параметрів (будь то період ґратки, ширина забороненої зони, густина, йонність чи інші) 
залишаються незмінними, за умови зміни інших параметрів в результаті зміни складу, тобто 
змінюючи х і у. 

В даній роботі пропонується метод отримання більш якісних плівок в результаті 
узгодження періодів ґраток підкладки і плівки. Тобто пропонується спосіб, як уникнути 
однієї із основних специфічних проблем, яка існує в гетероепітаксії,– суміщення 
кристалічних ґраток двох різнорідних тіл – підкладки і нарощеного на ній шару кристалічної 
епітаксіальної плівки. Причому, використовуючи запропонований в [1] інтерполяційний 
метод, можна добитись не тільки ідентифікації періодів ґраток, але за незмінного періоду 
плівки можна плавно змінювати, “прогнозувати” значення інших параметрів плівок. 

Так, наприклад, підібравши оптимальне значення періоду ґратки, отримаємо 
ізоперіодичний розріз квадратної діаграми PbTe – SnTe – SnSe – PbSe [1,2]. Оскільки 
ізоенергетичні (незмінна ширина забороненої зони) криві чотирикомпонентної системи 
PbSnTeSe перетинаються із ізоперіодичними під досить великими кутами (50о-70о), то 
можна, варіюючи склад (ступінь ізовалентного заміщення в обох підґратках), добитись того, 
що якісні плівки будуть отримані на однаковій підкладці для різного діапазону довжин хвиль 
в інфрачервоній області спектру. 

Таким же чином можна отримувати плівки однакового періоду ґратки, але з різними 
значеннями інших параметрів. 

Складність у визначенні температур кристалізації чотирикомпонентних твердих 
розчинів можна подолати, використавши інтерполяційні формули для кривих солідуса і 
ліквідуса [1], які містять квадратичну залежність температури від складу. 
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Інформація про домінуючі механізми розсіювання носіїв заряду дає можливість 

прогнозованого використання матеріалу, а також, що особливо важливо, вказує на можливі 
шляхи оптимізації його властивостей. Для розв’язку рівняння Больцмана у випадку 
одночасної дії різних механізмів розсіювання ефективним є наближення часу релаксації [1]. 
Однак, при переважанні розсіювання носіїв на оптичних фононах, а також при суттєвому 
впливі анізотропного електрон-електронного розсіювання дане наближення незастосовне. У 
цьому випадку незамінимим стає варіаційний принцип [2]. Із позицій цього методу 
запропоновано дослідити домішкове розсіювання у легованих напівпровідниках. 

Теоретичний розрахунок показав ефективність даного наближення у поставленій 
задачі. Рухливість носіїв заряду напівпровідників, енергетичний спектр яких описується 
законом Кейна, згідно варіаційного методу, можна розрахувати, як 00enkT / Lμ = − , де n – 
концентрація носіїв струму, 00L  – матричні елементи оператора розсіювання. 

Для перевірки теоретичних результатів здійснено розрахунок рухливості носіїв заряду 
для легованого талієм телуриду свинцю. Відомо, що домішки III групи Періодичної таблиці 
надають напівпровідникам типу AIVBVI своєрідні властивості, які виникають в основному 
завдяки утворенню глибоких резонансних станів електронів. Загальним ефектом є 
стабілізація хімічного потенціалу на домішкових рівнях.  

Встановлено що при 300 К розсіювання на домішках дає визначальний внесок у 
сумарну рухливість для концентрацій < 5·1018 см-3; для n ~ 5·1018-2·1019 см-3 переважаючим є 
розсіювання на оптичних фононах та на короткодіючій частині потенціалу вакансій, а при 
n > 2·1019 см-3 – на короткодіючій частині потенціалу вакансій. Внесок розсіювання на 
акустичних фононах у PbTe:Tl є значно меншим у порівнянні з його дією у нелегованому 
телуриді свинцю. А домінування цього механізму в області 1016-1018 см-3, яке спостерігалося 
у чистому PbTe при 300 К [1] нівелюється за рахунок впливу розсіювання на домішках у 
даному інтервалі. 

Робота частково фінансується МОН України (державний реєстраційний номер 
0106U00220) та кафедральний проект (реєстраційний номер 0107U006768). 
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Наноелектроніка – нова область науки і техніки, в основі якої лежить необхідність 
встановлення фундаментальних закономірностей, що визначають фізико-хімічні особливості 
формування нанорозмірних структур [1]. Важливу роль у наноматеріалах посідають 
технологічні аспекти – методи одержання [2]. 

У роботі розглянуто самоорганізацію нанокристалів PbTe при осадженні 
газодинамічного потоку пари на монокристалічних підкладках слюди і BaF2 , а також скло. 

Виконано розрахунок залежностей профілів термодинамічних параметрів пари 
(довжина ділянки конденсуючої підкладки хкр, на якій відсутній шар конденсату, ступінь 
пересичення пари Ψ, коефіцієнт конденсації α, швидкість результуючої конденсації ω*) для 
ізольованої витратної дії від безрозмірної координати ξ, чи Тв для хкр і градієнта температури 
вздовж стінок dTc/dx дозволяє зробити ряд важливих висновків про характер зміни 
параметрів пари, а також оптимальних режимів отримання нанокристалів [3]. 

Показано, що довжина ділянки підкладки хкр з якої починає спадати конденсат зростає 
як при збільшенні температури випаровування Тв, так і зменшенні градієнта температури 
dTc/dx. Коефіцієнт конденсації α, як і швидкість конденсації ω* та пересичення ψ, залежить, 
в першу чергу, від температури випаровування Тв градієнта температури вздовж стінок 
dTc/dx, а, також визначається місцем осадження конденсуючої пари на підкладки ξ. 

Результуюча швидкість конденсації пари ω* на стінки камери залежить від 
технологічних параметрів ξ, dTc/dx, Тв. Початкове збільшення нормованої швидкості 
конденсації обумовлене деяким зменшенням ревипарування пари. Подальший більш плавний 
спад ω* залежить від зменшення тиску пари в камері. 

Встановлено, що оптимальним фізико-хімічним умовам росту плівок відповідають 
низькі значення ступеня пересичення парової фази і значні швидкості конденсації в умовах 
інтенсивного ревипарування. 

 
Робота частково фінансується МОН України (державний реєстраційний номер 

0106U000221) та ДФФД МОН України (державний реєстраційний номер 0107U006769). 
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Метою даного дослідження є оптимізація складів бромвиділяючих травників HNO3–
HBr–розчинник та технологічних режимів процесу хіміко-динамічного полірування (ХДП) 
поверхні монокристалів твердих розчинів ZnxCd1-xTe. 

Експерименти проводили на монокристалах Zn0,04Cd0,96Te, що були одержані з парової 
фази, а також вирощених методом Бріджмена Zn0,1Cd0,9Te, Zn0,2Cd0,8Te та CdTe. Для 
приготування травників використовували 70 %-ну HNO3, 40 %-ну HBr, 80 %-ну лактатну 
(С3Н6О3), 20 %- і 40 %-ні розчини цитратної кислоти (С6Н8О7), етиленгліколь (С2Н6О2). 
Досліджуваний інтервал складів розчинів було обмежено трикутником АВС при об’ємному 
співвідношенні HNO3 : HBr : розчинник у вершинах А, В, С: А – 5 : 95 : 0; В – 20 : 20 : 60; С 
– 12 : 88 : 0. За результатами проведених досліджень за допомогою математичного 
планування експерименту на симплексі побудовано діаграми “склад травника – швидкість 
травлення”. Оптимізацію складів травників по швидкості травлення, шорсткості 
протравленої поверхні, її забрудненню проводили за допомогою даних, отриманих з 
вказаних діаграм та результатів металографічного і профілографічного аналізів. Оптимізацію 
технологічних режимів процесу ХДП здійснювали з даних кінетики розчинення 
напівпровідників в залежності від температури, швидкості перемішування травника та ін.  

HNO3–HBr–С2Н6О2 Встановлено, що суміші із складами (об.%): (6-11) HNO3 : (20-90) 
HBr : (10-60) C2H6O2 володіють поліруючими властивостями і швидкості полірування (Vпол) 
змінюються в межах 2-38 мкм/хв. Оптимальними умовами для проведення ХДП є 
температура 298-308 К при швидкості обертання диску γ = 36-86 хв–1. 

HNO3–HBr–С3Н6О3 Виявлено, що Vпол ZnxCd1-xTe змінюється в межах 4-38 мкм/хв. 
Область поліруючих розчинів обмежена складами (об.%): (9-14) HNO3 : (6-76) HBr : (15-30) 
С3Н6О3. Після ХДП сумішами збагаченими С3Н6О3 на оброблюваній поверхні 
спостерігається перепад висот 1-3 мкм по довжині пластини, що, можливо, пов’язано з 
високою в’язкістю розчинів. Оптимальні умови проведення процесу ХДП композиціями 
HNO3–HBr–С3Н6О3: Т = 298 К, γ = 52-86 хв–1. 

HNO3–HBr–С6Н8О7 Встановлено, що Vпол кристалів ZnxCd1-xTe в цих травниках 
змінюється в межах 6-32 мкм/хв. Область поліруючих розчинів в сумішах HNO3–HBr–(20 %-
на С6Н8О7) займає 65 % усього досліджуваного інтервалу, а в розчинах HNO3–HBr–(40 %-на 
С6Н8О7) вона становить 85 %, причому, якість полірованої поверхні в останніх значно краща. 
Оптимальні умови проведення процесу ХДП: Т = 293-298 К, γ = 36-120 хв–1. 

Встановлено, що процес травлення ZnxCd1-xTe в поліруючих розчинах HNO3–HBr–
розчинник лімітується змішаною кінетикою з переважанням дифузійних стадій. Виявлено, 
що Vпол в сумішах HNO3–HBr–розчинник зменшується із зростанням вмісту цинку в складі 
твердого розчину. Оптимізовано склади поліруючих травників HNO3–HBr–розчинник для 
видалення з поверхні пластин ZnxCd1-xTe порушеного шару, швидкого контрольованого 
зменшення їх товщини до заданих розмірів та фінішного ХДП. Розроблено послідовність 
проведення операцій обробки поверхні, які включають очистку зразка, процес травлення 
(одно- або двохстадійний) та її фінішну відмивку.  
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Телурид кадмію є перспективним матеріалом для багатьох практичних застосувань, 
таких як виготовлення фоторефрактивних пристроїв, лазерних вікон, підкладок для 
епітаксійного вирощування HgCdTe. Його розглядають у якості основного кандидата для 
виробництва неохолоджуваних детекторів вискоенергетичного випромінювання. Необхідний 
для цього напівізолюючий стан звичайно досягають шляхом легування кристалів CdTe 
хлором у процесі вирощування. 

У роботі представлено результати дослідження залежності оптичних спектрів 
поглинання монокристалів CdTe:Cl, вирощених методом сублімації, від концентрації 
легуючої домішки в області краю фундаментального поглинання. Коефіцієнти поглинання 
розраховувались зі спектрів пропускання відповідних зразків. Вимірювання спектрів 
пропускання як нелегованих, так і легованих у межах NCl = 1017 – 5·1019 cм-3 монокристалів, 
проводились при кімнатній температурі. У експериментах використовувались 
плоскопаралельні зразки з орієнтацією широкої грані (110), попередньо хіміко-механічно 
поліровані розчином брому у суміші диметилформаміду і етиленгліколю. 

Встановлено, що з ростом концентрації хлору край поглинання систематично 
зсувається в довгохвильову область і у широкому діапазоні енергій квантів νh  описується 
експоненціальною залежністю: 
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де 0α  – значення коефіцієнта поглинання, екстрапольоване до ширини забороненої зони gE . 
Показано, що спостережуваний ефект спричинений переходами з участю “хвостів” густини 
станів, які прилягають до дозволених зон. Характерна енергія 0Δ  являє собою величину, 
обернену до нахилу відповідних кривих, характеризує протяжність густини станів всередину 
забороненої зони і пов’язана зі ступінню розупорядкування матеріалу. Її значення 
збільшується з ростом рівня легування досліджуваних зразків. 

Експоненціальну залежність коефіцієнта поглинання від енергії фотонів падаючого 
випромінювання звичайно пояснюється добре відомим правилом Урбаха, тобто взаємодією з 
фононами кристалічної гратки. Але форма кривих поглинання і обчислені значення 0α  і 0Δ  
свідчать про те, що цей механізм є визначальним лише для випадку нелегованого і слабо 
легованого (NCl=1017 см-3) матеріалу. 

Було виявлено, що експериментальні дані для зразків з NCl > 1018 см-3 добре 
пояснюються у рамках теорії сильнолегованих і сильнокомпенсованих напівпровідників 
Шкловського-Ефроса. Згідно з цією теорією залежність коефіцієнту поглинання відображає 
поведінку густини станів, яка може бути записана як: 
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де γ  – середня амплітуда флуктуаційного потенціалу. Обчислені значення γ  лежали в межах 
від 36.5 меВ для зразка з NCl= 5·1018 см3 до 44.7 меВ для зразка з NCl= 5·1019 см-3. Ці значення 
відповідають сумарній концентрації заряджених точкових дефектів Nch, яка знаходиться у 
межах від 1.03·1018 см-3 до 2.19·1018 см-3 відповідно і є нижчою за номінальний рівень 
легування усіх кристалів. Останній факт свідчить про те, що частина введеного хлору 
створює з власними дефектами CdTe нейтральні комплекси і про можливу преципітацію 
цього елементу, особливо у найбільш легованому матеріалі. Збагачені Cl включення дійсно 
спостерігались у кристалах з NCl > 1019 см3. 
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 Досліджено адсорбоелектричний ефект в багатошарових напівпровідникових 
структурах, сформованих на основі пористого кремнію з каталітично активними 
композитними Pd електродами, під впливом воднеміських газів (Н2, H2S) низьких 
концентрацій при кімнатній температурі. Методом вольт-фарадних характеристик вивчені 
кінетичні залежності зміни вихідного сигналу зразка під впливом молекул газів різних 
концентрацій, побудовані ізотерми адсорбції та розраховано основні енергетичні параметри 
адсорбції в даній системі. Для підвищення селективності зразків до дії газів використано 
композитні каталітично-активні Pd електроди модифіковані WO3 та полімерними плівками 
(PcZn/CdS, CdS/PcZn). Запропонована фізична модель адсорбції воднеміських газів в даних 
структурах, яка пояснює явища, що спостерігалися. 
 Газочутливі шаруваті МДН структури Pd-PS-Si-Al були отримані наступним чином: 
шар пористого кремнію отримували методом електрохімічного травлення монокристалічних 
пластин кремнію (c-Si) легованих бором (NA=4μ1015 см-3) з орієнтацією (100) при густині 
струму j=5 мА/см2. Використовувався розчин плавикової кислоти HF(48%) та етилового 
спирту C2H5OH в співвідношенні 4:1 (HF~80%). Шари мезопористого кремнію відразу після 
виготовлення були відпалені при температурі 450±С в слабо окислюючому середовищі 
(~20%O2+80%Ar). Плівки паладію товщиною ~50 нм наносили на поверхню окисленого 
мезопористого кремнію методом магнетронного розпилення. Модифікація Pd електродів 
WO3 проводилась методом магнетронного розпилення вольфрамової мішені в кисне-
аргоновій атмосфері. Полімерні плівки наносили методом газофазного осадження. Кінетичні 
CFB(t) та вольт-фарадні C(V) характеристики структур Pd-PS-Si-Al вимірювалися на вольт-
фарадному характеріографі АМЦ 1594. Дослідження ізотерм адсорбції було проведено в 
діапазоні концентрацій 10π1000 ppm (H2) та 5π100 ppm (H2S) в атмосфері інертного газу (N2) 
при кімнатній температурі. 
 Вивчення фізичних принципів адсорбції газів на пористому кремнії дозволяє 
розширити коло дослідницьких задач стосовно властивостей напівпровідникових матеріалів 
та практичного застосування в газовій сенсориці. Дослідження адсорбоелектричного ефекту 
в структурах на основі пористого кремнію дає можливість визначити одночасно, як 
адсорбційні так і електричні властивостях матеріалу. Було також показано, що шаруваті 
структури, виготовлені на основі пористого кремнію з шаром паладію, проявляють високу 
чутливість до адсорбції воднеміських молекул (H2, H2O, С2Н5ОН), але фізичні механізми 
адсорбції, методи стабілізації та підвищення селективності газочутливих структур 
продовжуються досліджуватись далі. 
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 Проблема стабілізації екcплуатаційних характеристик приладів інфрачервоної техніки і 
оптоелектроніки актуалізує не тільки дослідження процесів старіння  сполук типу А IV ВVI, а 
й обумовлює пошук ефективних шляхів збереження і покращення робочих параметрів цих 
матеріалів. В даній роботі на прикладі шарів телуриду олова показана можливість 
відновлення вихідного хімічного складу окислених взірців способом їх термообробки в 
атмосфері водню. 

 Вихідні  епітаксіальні шари телуриду олова товщиною 10÷12 мкм   на підкладках 
слюди  піддавали активному старінню в атмосфері повітря при температурах Т=673÷773К  
протягом експозиції до 3 год. З метою вияснення можливості відновлення вихідного складу  
окислених взірців їх поміщали в холодну піч і проганяли через неї очищений водень, 
отриманий способом електролізу. Вважаючи, що за час 0,5 год. потік водню повністю 
витісняє повітря із системи, піч підігрівали до 923 К і підтримували її сталою на протязі 3 
год. Після цього нагрівання печі  припиняли , продовжуючи проганяти водень  через систему 
до повного охолодження взірців. Конструктивні особливості установки не давали 
можливості здійснювати завантаження взірців у нагріту піч. 

 

 
 
 

Рисунок 1. – ЯГР-спектри еталонних сполук SnTe (а)  і SnО2 (б), окислених епітаксіальних 
шарів SnTe (в), відновлених в атмосфері водню окислених епітаксіальних шарів SnTe (г). 

 
 
 
 Джерелом  γ - квантів  при дослідженні шарів методом ядерного гама-резонансу (ЯГР) 

була сполука Рd3 
119Sn . Вміст  у взірцях хімічних форм олова визначали по співвідношенню 

нормованих площ під відповідними лініями ЯГР-спектрів з точністю ±3%. Проведені нами 
рентгенофазові дослідження показали, що активне старіння на повітрі дисперсних порошків 
телуриду олова при 773 К  на протязі 1 год. обумовлює перехід  двохвалентного олова ( 
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сполука SnТе)  в чотирьохвалентне олово (суміш окисних сполук SnО2 і  SnTe3О8) . Оскільки 
ізомерні зсуви SnО2 і SnTe3О8  практично рівні, то ЯГР-спектри по 119Sn цих сполук 
ідентичні і утворюють одну і ту ж мессбауерську лінію, що підтверджує утворення хімічних 
зв'язків олова з киснем в обидвох випадках. Ця обставина не дає змоги ідентифікувати при 
аналізі ЯГР-спектрів окисних форм телуриду олова  кількісним співвідношенням фаз SnО2 і 
SnТе3О8, а тільки кількість у взірцях чотирьохвалентного олова в їх суміші. 

 Термообробка повністю окислених взірців телуриду олова при температурі Т=720К і 
експозиції на повітрі 3 год., ЯГР-спектри яких відображені синглетною лінією  
чотирьохвалентного олова ( рис. 1в) в потоці водню обумовлює повне відновлення 
початкового складу  шарів SnТе ( рис.1г). 

 Отримані в даній роботі експериментальні  результати дозволяють  встановити 
наступну картину взаємодії сполук чотирьохвалентного олова з воднем. У випадку 
окислених шарів, в яких  окисна сполука SnТе3О8 не розкладалась , взаємодію продуктів 
активного старіння з воднем можливо описати хімічною реакцією: 

 
SnTe3O8+2SnO2+12H2 923K  3SnTe+12H2O. 
 
 На закінчення слід відмітити, що згідно отриманих нами результатів 

рентгенофазового аналізу, відбувається повне відновлення вихідного хімічного складу 
окислених шарів телуриду свинцю при їх  експонуванні в атмосфері водню: 

 
  PbTeO4+4H2   923K    PbTe+4H2O. 
 
 Таким чином, в даній роботі доказана можливість відновлення початкового складу 

окислених шарів  Pb1-x SnxTe в  повному інтервалі складів x = 0÷1. 
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Основним і найбільш перспективним матеріалом, який використовується на 

сучасному етапі при розробці і виготовленні ядерних детекторів є високоомний 
напівізолюючий напівпровідник CdTе, а також сполуки на його основі [1-3]. Дослідженню 
електричних, оптичних і фотоелектричних властивостей кристалів CdTe і діодних структур 
на його основі приділяють багато уваги у зв’язку з пошуком шляхів створення та 
удосконалення неохолоджуваних детекторів ядерного випромінювання з оптимальними 
параметрами [4]. Останнім часом такі детектори розробляються на основі бар’єрних структур 
[2-4], а при їх формуванні перспективно використовувати лазерне опромінення як для 
індукованого легування, так і для модифікації параметрів контакту метал-напівпровідник, 
проте така обробка може призводити до утворення дефектів напівпровіднику зниження і 
деградації його властивостей [5, 6]. 

У роботі вивчається вплив наносекундних імпульсів рубінового лазера на контакт In-
CdTe, наводяться результати досліджень електричних та фотоелектричних властивостей 
зразків CdTe, отриманих за технологією низькотемпературного синтезу, а також, бар’єрних 
структур на їх основі, сформованих лазерним опроміненням. 

Для виготовлення діодних структур використовували монокристалічні пластини 
розміром 5 × 5× 0,5 мм3 з питомим опором ρ = (2 - 4)⋅109 Ом⋅см при кімнатній температурі. 
Електричні контакти (In) наносили методом термічного напилення у вакуумі. Потім один із 
контактів опромінювали імпульсами лазера, після цього структура In/CdTe/In проявляла 
випрямляючі властивості (рис. 1). 
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Рис. 1. Вольт-амперні характеристики структур In/CdTe/In до (крива 1) і після (криві 2 і 3) 
лазерного опромінення імпульсами рубінового лазера з густиною енергії E: 7,5 МВт/см2 
(крива 2) і 14 МВт/см2 (крива 3). 
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Досліджувалися вольт-амперні характеристики (ВАХ) (рис. 1.), спектри 
фотопровідності (ФП), а також часові залежності струму протікання (струм при прикладанні 
оберненої напруги) (рис. 2.) кристалів та бар’єрних структур In/CdTe/In. 
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Рис. 2. Часова залежность струму протікання (при звотоньому зміщенні без оптичного 
збудження) для структур In/CdTe/ In, виміряна у темряві. 

Із графічних залежностей ВАХ можна зробити висновок, що за допомогою лазерного 
опромінення в залежності від умов обробки зразків (потужності імпульсів, дози опромінення 
тощо) можна змінювати електричні характеристики кристалів, зокрема, формувати діодної 
структури з високим коефіцієнтом випрямлення. Основним механізмом утворення такої 
структури є легування тонкої приповерхневої області CdTe донорною домішкою – атомами 
індію [6]. 

Зміна струму протікання з часом, пов’язана із генерацією у процесі лазерного 
опромінення напівпровідника дефектів структури, які проявляють електричну активність при 
проходженні струму. Підібравши оптимальний матеріал для контактів і відповідні умови 
опромінення, можна отримати діодні структури перспективні для розробки детекторів 
рентгенівського і гама випромінювання. 
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Проведено дослідження релаксації струму і фосфорисценції (на довжині хвилі 633 нм 
та інтегрально в діапазоні довжин хвиль від 300 нм до 900 нм) напівпровідника ZnSe після 
його збудження рентгенівським випромінюванням (рентгенівська трубка з Re – анодом, 
режим роботи 20 кВ/20 мА). Дослідження проводилися при температурах 95К та 300 К. 
Встановлено, що функціонально криві релаксації струму та фосфорисценції досить точно 
описуються гіперболічним законом затухання: 

( )
0( )

1
II t

t βα
=

+ ⋅
 

А показник гіперболи - β , може бути як меншим так і більшим за одиницю, що залежить від 
умов проведення вимірювань та передісторії зразка (тривалості попереднього 
опромінювання та температури). Але незалежно від зміни значень самих показників гіпербол 
релаксації струму ( iβ ) та фосфорисценції ( Jβ ) експериментально встановлено, що сума їх 
залишається сталою з точністю до їх експериментальної оцінки: 

2i Jβ β+ =  
Пояснення спостерігаємого явища базується на розгляді кінетики рекомбінації носіїв 

при їх делокалізації з рівнів запасання та кінетики переносу делокалізованого заряду в 
напівпровіднику під дією зовнішнього електричного поля.  
 



                                                             Лашкарьовські читання - 2008 123 

 
Дослідження параметрів гетероструктури наноструктурована 

плівка SnO2/p-Si при зміні газового середовища 
 

Присяжний В.В.1, Ільченко В.В.1, Гаськов А.М.2  
1Київский національный університет імені Тараса Шевченка, Київ 033, Володимирська 64, 

радіофізичний факультет, mr.vodik@gmail.com;  
2Московський державний університет ім. М.В. Ломоносова. 

 
Використання нелінійних вольт-амперних характеристик (ВАХ) гетеропереходів на 

основі наноструктурованих плівок широкозонних напівпровідників і кремнію дозволяє 
розширити систему незалежних функціонально важливих параметрів газочутливих структур. 
Використання техніки апаратного диференційного аналізу забезпечує збільшення точності та 
чутливості газових сенсорів та дозволяє суттєво понизити їх робочі температури (до 
кімнатної температури). Вказані переваги сенсорних структур на основі гетеропереходів 
дозволяють інтегрувати їх в МЕМС-структури и мікроелектронні схеми. Метою даної роботи 
є дослідження чутливості гетероструктур на основі наноструктурована плівка оксиду олова – 
кремній до молекул спирту в залежності від масової товщини плівки SnO2. 

Експериментальні зразки, що досліджувались у роботі, були отримані методом 
піролізу аерозолю SnO2. В якості підкладинки була використана стандартна мікроелектронна 
пластина кремнію КДБ(111) 4 Ом·см. Масова товщина плівок контролювалась параметрами 
технологічного процесу та становила 15, 20, 30 та 110 нм. 

Нами були досліджені вольт-амперні характеристики гетероструктур в межах напруг 
від -3 В до 4 В при кімнатній температурі. Величина висоти потенційного бар’єру на 
герерограниці оксид олова – кремній (рис. 1), визначена в наближенні надбар’єрного 
механізму переносу струму, має максимум в залежності від масової товщини плівки SnO2. 
Результати досліджень вольт-ємнісних характеристик гетероструктури на частоті 1 МГц 
показали, що припущення щодо надбар’єрного механізму переносу струму в таких 
структурах є обґрунтованими. Висота бар’єру визначена з вольт-ємнісних характеристик і 
вольт-амперних характеристик співпадають з точністю до величини електрохімічного 
потенціалу в кремнії.   

Представлений на рис. 1 хід залежності вказує на те, що при товщині плівки оксиду 
олова порядку 20-30 нм. в самій плівці з’являється особливість електронної чи просторової 
структури. 

Дослідження другої похідної вольт-амперних характеристик в лабораторній атмосфері 
та атмосфері насичених парів спирту показали, в атмосфері парів спирту проводилось у 
відповідності до методики описаної в [1]. Результати експериментальних досліджень 
показали, що в атмосфері з парами спирту відбувається зменшення величини піку другої 
похідної на резонансній частоті [1] (рис. 2), зсув в область менших напруг (рис. 3) та зсув у 
область менших частот (рис. 4). Звертає на себе увагу той факт, що найбільш чутливою 
структурою виявився зразок з масовою товщиною плівки SnO2 рівною 30 нм.  

Кореляція між висотою потенціального бар’єру та зсувом параметрів залежності 
другої похідної ВАХ в лабораторній атмосфері та атмосфері парів спирту, що 
спостерігається експериментально, не є випадковою і, як було зазначено вище, повинна бути 
пов’язана з появою певних особливостей електронної або просторової структури в області 
адсорбційно-активного шару плівки SnO2.  

В результаті виконаної роботи було показано, що масова товщина плівки є 
параметром який суттєво впливає і визначає чутливість сенсорної гетероструктури. Крім 
цього було показано, що система наноструктурована плівка оксиду олова – кремній є 
чутливою до парів спирту в оточуючій атмосфері та може бути використана у якості 
чутливого елемента газового напівпровідникового сенсора, що працює при кімнатній 
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температурі. Для випадку системи наноструктурована плівка оксиду олова – кремній для 
детектування в оточуючій атмосфері парів спирту оптимальна товщина складає порядку 30 
нм.  
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Рис. 1. Залежність висоти бар’єру ( bϕ ) від 
товщини плівки SnO2. 

Рис. 2. Відношення максимуму другої 
похідної в атмосфері парів спирту до 

лабораторної атмосфери (
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2
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в залежності від масової товщини плівки 
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Рис. 3. Відносний зсув максимуму другої 
похідної в атмосфері парів спирту до 
лабораторної атмосфери 
( max

..
max

52 atmlabOHHC VVV −=Δ ) в залежності від 
масової товщини плівки SnO2. 

Рис. 4. Зсув резонансної частоти максимуму 
другої похідної в атмосфері парів спирту до 
лабораторної атмосфери 
( rez

atmlab
rez

OHHC fff ..52
−=Δ ) в залежності від 

масової товщини плівки SnO2. 
 

Один з співавторів вдячний за часткову підтримку у виконанні роботи стипендіальній 
програмі фонду Віктора Пінчука „Zavtra.UA”. 
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Телуриди германію і олова характеризується широкою областю гомогенності (до 1 ат. %), 
яка повністю зміщена на бік телуру. Це обумовлює високу концентрацію носіїв струму (1020-
1021) см-3 і тільки р-тип провідності [1]. Телурид свинцю, навпаки, існує як з надлишком 
телуру, так і з надлишком металу, що веде до р- і n-типу провідності відповідно [2]. 

Точкові дефекти та їх комплекси у значній мірі відповідальні за весь комплекс фізико-
хімічних властивостей матеріалу. На даний час немає єдиної думки щодо природи цих 
дефектів та їх зарядового стану. Для пояснення відомих експериментальних результатів нами 
запропоновано реалізацію складного спектра як виду цих дефектів, так і їх зарядового 
складу. На основі запропонованих квазіхімічних формул [3] розраховано залежність 
концентрації дефектів, вільних носіїв та холлівської концентрації від ступеня відхилення від 
стехіометричного складу. Так, зокрема, виміряні значення пікнометричної і рентгенівської 
густин, холлівської концентрації нестехіометричного SnTe показують, що якщо до складу 
~50,4 ат. % Те переважає утворення чотиризарядних вакансій олова, то при більшому 
відхиленні від стехіометрії – двозарядних. Для n-PbTe основними точковими дефектами є: 
одно- і двозарядні вакансії свинцю −

PbV , −2
PbV  двозарядні вакансії телуру +2

TeV  та міжвузлового 
свинцю +2

iPb , концентрація яких із збільшенням нестехіометричного Pb зростає. При цьому 
домінуючу роль у формуванні величини холлівської концентрації відіграють вакансії у 
аніонній підгратці. Для p-PbTe серед існуючих дефектів −

PbV , −2
PbV , +2

TeV  важливу роль 
відіграють двозарядні вакансії свинцю, які є відповідальними за діркову провідність. 

Проаналізовано також залежність концентрації дефектів від величини 
диспропорціювання вакансій у катіонній підгратці телуриду свинцю. 

 
1. В.М. Шперун, Д.М. Фреїк, В.В. Прокопів. Телурид олова. Фізико-хімічні властивості. 

За заг. ред. Фреїка Д.М., Плай, Івано-Франківськ: 2002. – 152 с. 
2. Д.М. Фреїк, В.В. Прокопів, М.О. Галущак, М.В. Пиц, Г.Д. Матеїк. Кристалохімія і 

термодинаміка атомних дефектів у сполуках AIVBVI. За заг. ред. Фреїка Д.М. Плай, Івано-
Франківськ: 1999. – 162 с. 

3. С.С. Лисняк. Кристаллоквазихимичиская модель исследований в химии твердого тела 
// Изв. АНСССР. Неорганичиские материалы. – 1992. – т. 29. № 9, сс. 1913 – 1917. 
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Відомо, що атомарний водень в напівпровідниках є ефективною пасивуючою 
домішкою електрично-активних  центрів. Іонізований атомарний водень, вступаючи в 
реакцію зв’язку з іонізованими донорами або акцепторами забезпечує створення електрично-
нейтральних комплексів, що призводить до зменшення концентрації носіїв заряду, збільшує 
їх рухливості, часу життя тощо. Динаміка явища пасивації відбувається через два процеси – 
заповнення воднем розірваних зв’язків і на основі кулонівської взаємодії іонізованих 
домішок чи дефектів і водню створювати електрично-нейтральні комплекси [1-4]. При цьому 
пасивації піддаються як точкові [3] так і лінійні [4] дефекти. В роботі [5] повідомляється, що 
в зразках кремнію, оброблених у водні, спостерігається зміна типу провідності із діркового 
на електронний. При цьому концентрація введених опроміненням донорних центрів зростає 
із дозою опромінення. Складну залежність дифузійної довжини неосновних носіїв заряду 
пояснюють здатність введеного водню в кремній нейтралізувати деяку частину дефектів 
шляхом пасивації їх розімкнутих зв’язків, або шляхом формування електрично-нейтральних 
комплексів донор або акцептор – водень. Кожен із цих процесів приводить до зменшення 
концентрації електрично-активних домішкових центрів. 

Ефект пасивації має місце як в зразках вирощених з високою концентрацією 
акцепторів, так і в прогрітих у вакуумі. Зразки спеціально не леговані, а тому можна 
вважати, що основними центрами, які пасивуються в даному випадку, є структурні дефекти і 
не контрольовані домішки. При прогріванні зразків у вакуумі основними дефектами, які при 
цьому утворюються є вакансії в підгратці металу. В CdxZn1-xTe це вакансії Cd і Zn. Їх 
концентрація залежить від температури і часу прогрівання. В даній роботі розглядається 
модель, коли донорний рівень водню знаходиться у нижній половині забороненої зони 
близько її середини (рис. 1).  

 
Рис. 1. Модель реального напівпровідника 

 
Оскільки концентрація акцепторів DA >> , то рівень Фермі розміщений в нижній 

половині забороненої зони нижче рівня водню. Така енергетична схема є сприятливою для 
іонізації водню і утворення позитивно іонізованих атомів водню +H . Іони водню 
взаємодіючи з іонізованими акцепторами за реакцією: 

AHHA ↔+ +−  
утворюють електрично-нейтральний комплекс. 
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У нашому випадку, акцепторами є вакансії Cd або Zn, а тому реакцією утворення 
комплексу є: 

VHHV
Zn

Cd
←
→

+− + . 

У випадку двох зарядного стану вакансії Cd або Zn 

Zn
Cd

Zn
Cd VHHV 2
2 2 ←

→
+− +  

Отже, приведена модель пасивації за участю домішково-дефектних центрів в 
напівпровіднику р-типу CdxZn1-xTe задовільно узгоджується із експериментальними даними, 
отриманими із електричних вимірювань.  

Також розглянуто механізм пасивації іонізованих акцепторних центрів у телуриді 
кадмію-цинку атомарним воднем у межах моделі, яка враховує як електростатичну 
взаємодію іонізованих атомів водню з екранованим іонізованим акцептором, так і 
деформаційну. У межах даної моделі розраховано температурну залежність енергії зв’язку 
іона водню з акцептором при різних значеннях концентрації атомарного водню. 
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 Можливість використання напівпровідникових приладів, в тому числі 
світловипромінюючих структур при максимально досяжних фізико-технічних параметрах 
без зниження надійності їх роботи на сьогодні особливо актуальні як з наукової, так і з 
прикладної точки зору. 
 Дослідженнями акустичної емісії (АЕ) було встановлено, що в більшості природно-
зістарених (час старіння tс ~ 6·108 с, біля 20 років) світловипромінюючих структурах на 
основі сполук GaAs0,15P0,85: N, Zn-O та Ga0,7Al0,3As: Zn, Te значно зросли (в порівнянні зі 
встановленими раніше [1]) критичні для виникнення акустичної емісії (АЕ) та руйнування 
цих структур струми (Jth и Jdestr) при ступінчатому підвищенні прямого струму. При цьому 
Jdestr для структур з tс ~6·108 с досягають 50-70 максимальних прямих струмів, заявлених 
виробником, та суттєво (до 2-5 разів) перевищують Jdestr свіжевиготовлених за кількома 
різними вдосконаленими технологіями структур с tс ~ 106...107 с. Одночасно було виявлено, 
що деградація ВАХ, яка супроводжується АЕ, у зістарених структурах відповідає значно 
більшим робочим густинам струмів. 
 Вірогідно, що це відбувається за рахунок значної зміни стану наявних в структурі 
початкових дефектів – потенційних джерел АЕ, що еквівалентно зменшенню їх кількості, або 
підвищенню енергії активації, крім того саме вони є ініціаторами дефектоутворення при 
виникненні градієнтів термопружних напруг при протіканні критичних густин струмів. 
Відмітимо, що дефекти на 2-3 порядки можуть знижувати міцність кристалу. 

Одним з процесів, що може призводити до цього є статичне природне старіння 
наявних в кристалі дислокацій, що відбувається за рахунок дифузії домішкових атомів, 
зокрема кисню, цинку та азоту та їх закріплення (так званий піннінг) та, відповідно, до 
обмеження їх рухливості та зростання “стартових” напружень. Наявні в кристалі початкові 
дислокації з густиною N0 з часом оточуються хмаркою Котрелла з концентрацію домішок сs. 
З даною домішковою атмосферою пов’язана стартова напруга βсs, яку необхідно подолати 
для зриву дислокації (дислокацій). 
 Характерний час, необхідний для насичення дислокації при достатньо низьких 
температурах і при умові с1 » с0, може бути описаний виразом [2]: 

( 2) / 2 2
1

0 ( 2)

n

н
M

c kTbt
c n n D Wπ

+
⎛ ⎞

≈ ⎜ ⎟ +⎝ ⎠
 , 

де c1 – концентрація атомів сполуки в одиниці об’єму, c0 – концентрація домішок, константу 
n візьмемо 1,5 враховуючи одночасно розмірний фактор (різниця сталих граток) та різницю 
пружних сталих домішкового атома та атомів сполуки [2]. WM – максимальна енергія 
взаємодії дислокації та атома домішки, b приблизно рівна половині відстані між 
дислокаціями [2]. 

З даного виразу, враховуючи розкид літературних даних по коефіцієнту дифузії D 
домішок (і, відповідно, tн), час остаточного насичення дислокацій домішковими атомами 
оцінений нами у 6·(107…108) секунд, або 2 ÷ 20 років. Це приблизно відповідає часам різкого 
зростання критичних для виникнення АЕ і руйнування структур струмів. 
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Халькогеніди свинцю є базовими матеріалами для створення фотоприймальних 

пристроїв інфрачервоного діапазону оптичного спектру. Характеристики активних 
елементів, створених на основі тонкоплівкового матеріалу, у значній мірі визначаються 
механізмами розсіювання носіїв заряду на поверхні, границях зерен, дислокаціях 
невідповідності на гетеромежі “плівка-підкладка. 

За умови переважання розсіювання носіїв струму на поверхні (μП) і межах зерен (μз) 
ефективна рухливість визначається правилом Маттісена [1]. 

 
зП μμμ

111
+= .    (1) 

Рухливість при розсіюванні на межах кристалітів визначається як: 

 
3/132

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

π
μ nD

h
q

з ,    (3) 

де D – середній розмір зерна, q – заряд носіїв, n – концентрація носіїв. Рухливість носіїв 
струму у випадку дифузного розсіювання на поверхні визначається як [1]: 

 ( )dvП /1 λμμ += .    (3) 
Тут λ – середня довжина вільного пробігу носіїв, μv – рухливість об’ємного матеріалу. 

Розрахована поверхнева рухливість μП (3) добре співпадає із експериментом для 
товщин плівок менших від d < 0,1 мкм. За припущенням реалізації розсіювання носіїв на 
міжзеренних межах при товщинах плівок більших за 0,1 мкм розраховано залежність 
середніх лінійних розмірів зерен D у плівках від товщини d. 

Переважання визначених вище механізмів розсіювання підтверджує температурна 
залежність рухливості носіїв струму для плівок PbTe різної товщини. Так, зокрема, значення 
показника n = 0,5 для плівок із товщинами, меншими від 0,1 мкм є характерним при 
поверхневому розсіюванні [2]. Зростання показника до значення n = 0,8 для плівок із 
більшою товщинною вказує на переважання розсіювання носіїв струму на дефектах росту 
[2]– міжзеренних межах. 
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Принцип дії діодних сенсорів температури ґрунтується на температурній залежності 

прямого спаду напруги U на термодіоді при пропусканні через нього постійного робочого 
струму I. Відомо [1-3], що для системи вимірювання температури на основі термодіодів 
характерна особлива чутливість до шумів вторинної апаратури та електромагнітних 
наведень. Змінна складова в робочому струмі термодіода призводить до зміщення результату 
вимірювання напруги в сторону нижчих значень. Механізм утворення похибки пов'язаний з 
нелінійністю вольт-амперної характеристики (ВАХ), що проілюстровано на рис. 1.  

 

 

Рис. 1. Ілюстрація впливу електромагнітних 
наведень на точність вимірювання напруги [1]: 

dcI  – постійний робочий струм; 

tIac ωcos  - наведений змінний струм; 

dcU  - напруга, яка відповідає робочому струму; 

U  - напруга, виміряна з допомогою вольтметра 
постійного струму; 

UΔ  - похибка вимірювання напруги.  

Кремнієві термодіоди характеризуються широким робочим температурним 
діапазоном від 1,5 до 500 К, причому, в залежності від температури відбувається зміна 
механізмів струмопереносу, які відповідають за формування характеристик термодіода. В 
роботі [1] проведено дослідження впливу наведень на точність вимірювання температури 
термодіода при дифузійному та рекомбінаційному механізмах струмопереносу, тобто в 
обмеженому температурному діапазоні. Метою даної роботи є дослідження похибки 
вимірювання термодіодів, пов’язаної з електромагнітними наведеннями, у всьому робочому 
діапазоні з урахуванням зміни домінуючих механізмів струмоперенос з температурою. 

Розрахунок зміщення результату вимірювання напруги вольтметром постійного 
струму проводимо з допомогою виразу [1]: 
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де )(IU  - ВАХ термодіода; 
ω  – кругова частота змінної складової струму термодіода. 
 
Розрахунок ВАХ проведено для температурних точок з діапазонів, в яких встановлено 

яскраво виражене домінування певного типу струмопереносу: 
при температурі Т = 4,2 К – неомічна моттівська провідність [4]; 
при температурі Т = 30 К – тунельний механізм струмопереносу [5]; 
при температурі Т = 77 К – рекомбінаційний механізм струмопереносу [6]; 
при температурі Т = 290 К – дифузійний механізм струмопереносу [6]. 
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В результаті виконаної роботи визначено вимоги до завадостійкості температурних 
вимірювальних систем на базі кремнієвих термодіодів в різних умовах функціонування, 
сформульовані рекомендації щодо підвищення точності вторинної апаратури термодіодів. 
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 Значна частина сполук систем Ag–B–S–C має склад з розрізів, які формують 
квазіпотрійні системи Ag2S–BS2–AgC [1–3]. Вони виявляють широкий спектр фізичних 
властивостей: від суто діелектричних (сполуки складу BS2) до суперіонних (Ag2S, AgI, 
Ag3SC). Суперіонними властивостями володіють і чотириелементні сплави складів Ag7BS5C 
та Ag6BS4C2. Структура Т-х простору зазначених квазіпотрійних систем в ділянці 
чотириелементних складів сплавів, а також транспортні властивості сплавів 
чотириелементних фаз по електро- та масопереносу на постійному струмі вивчені 
недостатньо [4]. 
 Нами виконані роботи по встановленню закономірностей формування сполук складів 
Ag7BS5C та Ag6BS4C2 вздовж розрізів Ag8BS6–Ag6BS4C2 класичними методами фізико-
хімічного аналізу, та визначенню їх електропровідності в інтервалі температур 290–430 К. 

Сплави для досліджень виготовляли із елементів напівпровідникової чистоти шляхом 
кристалізації їх із розплаву з наступним охолодженням до кімнатних температур. Для 
досягнення структурної однорідності та термодинамічної рівноваги отриманий матеріал 
подрібнювався до розмірів частинок ≤ 5 мкм, та відпалювався 10–12 годин при температурі 
~600 К. Із охолодженого до кімнатних температур зі швидкістю ~10 К/хв матеріалу 
виготовляли зразки для диференціально-термічного і рентгенофазового аналізів, а також для 
дослідження електропровідності. Всі операції синтезу та відпалу сплавів здійснювались в 
кварцевих ампулах, вакуумованих до залишкового тиску ~1 Па. Похибки значень температур 
структурних перетворень в сплавах були менші ± 10 К. 
 Електропровідність вивчалась на постійному струмі, двозондовим методом, на 
циліндричних зразках діаметром 2 мм, отриманих пресуванням у фторопластовій основі 
частинок сплаву з лінійними розмірами ≤ 5 мкм до значень густини, рівної 0.93±0.02 від 
рентгенівської. Зондові контакти для вимірювання потенціалу та е.р.с. поляризації 
виготовляли шляхом пресування їх складових в циліндричних отворах у фторопластовій 
основі діаметром ~0.6 мм, розміщали в середній частині зразків, де градієнти потенціалу та 
е.р.с. поляризації залишались постійними в процесі досліджень. Вимірювання параметрів 
електропровідності виконано в полях напруженості менших 10-2 В/см, при струмах через 
зразки ~(0.2–1.0)·10-6 А. Іонна складова електропровідності нормувалась на 
електропровідність сплавів складів Ag3S1.08I та Ag3S1.08Br, числа переносу для яких 
приймались рівними одиниці [5–6]. Іонна складова електропровідності визначалась методом 
блокування електронної складової. Загальна електропровідність сплавів визначалась на 
зразках із струмовими та зондовими контактами із срібла. Результати вимірювань наведені у 
таблиці 1. 
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Таблиця 1. Фізичні властивості сполук систем Ag2S–BS2–AgC 
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Числа 
переносу 
σіон./σзаг., % 
при T, K 

№ 
п.п. Склад 

Те
мп

е-
ра

 
ро
зп
ад
у 

>Т
, К

 Залежність σT=f(T); 
а) іонна, б) загальна, К/(Ом·м); 
σ' – пит. електропровідність при 
293 К, 1/(Ом·м) 

Темпера-
турний 
інтервал 
T, K 300 400 

1 Ag7SnS5I 785 

а) σT=1.93·104 exp(-0.067*/kT),  
σ'=4.65; 
б) σT=1.87·104 exp(-0.066*/kT),  
σ'=4.68 

290–415 ~98 >99 

2 Ag7SnS5Br 705 а) σT=1.02·105 exp(-0.163*/kT),  
σ'=0.55 290–390 100 100 

3 Ag7GeS5I 765 а) σT=4.14·104 exp(-0.096*/kT),  
σ'=3.16 290–390 100 100 

4 Ag7GeS5Br 680 а) σT=3.83·105 exp(-0.183*/kT),  
σ'=0.94 290–390 100 100 

5 Ag7SiS5I 815 а) σT=6.47·105 exp(-0.205*/kT),  
σ'=0.66 290–430 100 100 

6 Ag7SiS5Br 715 а) σT=3.23·105 exp(-0.203*/kT),  
σ'=0.36 290–410 100 100 

7 Ag6GeS4Br2 630 

а) σT=7.52·105 exp(-0.271*/kT),  
σ'=0.056; 
б) σT=8.01·105 exp(-0.269*/kT),  
σ'=0.065 

290–400 ~87 ~88 

8 Ag6SiS4Br2 665 

а) σT=2.92·105 exp(-0.227*/kT),  
σ'=0.12; 
б) σT=2.84·105 exp(-0.222*/kT),  
σ'=0.15 

290–400 ~85 ~89 

   
* – ен. активації носіїв струму, еВ    
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Для покращення експлуатаційних характеристик детекторів ядерного 

випромінювання на основі напівізолюючих кристалів Cd0,9Zn0,1Te широко застосовується 
відпал при низьких температурах (Т ≤ 2050С). Це пов’язано, зокрема, зі створенням якісних 
контактів та з утворенням на боковій поверхні детектора пасивуючої плівки TeО2 [1-4]. З 
літератури відомо[1-4], що при нагріванні до температури вище 1500С в зразках зникають 
детекторні властивості, та не розглядаються фізичні процеси, внаслідок яких відбуваються ці 
зміни. Тому важливо встановити, які зміни відбуваються в фізичних властивостях кристалів 
Cd0,9Zn0,1Te при таких термічних обробках. Слід зазначити, що термічні обробки проводять, 
як правило, на вже cформованих детекторах (після відповідної обробки поверхні та 
нанесення контактів). В літературі досить детально досліджено зміни, які відбуваються при 
відпалі детектора для створення якісних контактів [1-3]. Ці дослідження, в основному, були 
пов’язані з процесами, які відбуваються в приконтактній області. В той же час слід 
очікувати, що термообробка може зумовити зміни і в об’ємі детектора, які можуть 
позначитись на його якості.  

Метою нашого дослідження було вивчення впливу низькотемпературної (T≤200 0С) 
термообробки на фізичні властивості кристалів Cd0,9Zn0,1Te. Чутливим, безконтактним та 
неруйнуючим методом визначення змін, які відбуваються в кристалі є дослідження 
спектральної залежності низькотемпературної (77 - 4.2 К) фотолюмінесценції (НФЛ). 
Люмінесценція збуджувалась He-Ne – лазером ЛГН – 222 (енергія квантів ≈ ν = 1,96 еВ, 
інтенсивність збудження L = 1019 кв/см2с). Для отримання спектрів фотолюмінесценції в 
інтервалі ≈ ν =1,35 – 1,7еВ використовувався монохроматор МДР – 23 (з роздільною 
здатністю не гірше 0,2 меВ). В результаті проведених досліджень встановлено, що відпал в 
інтервалі Т ≤ 1500С покращує структурну якість кристалів Сd0,9Zn0,1Te завдяки зменшенню 
концентрації глибоких дефектів та збільшення питомого опору кристалів, тобто покращує 
якість детекторів на їх основі. Відпал при T>1500С приводить до зміни співвідношення 
інтенсивностей смуги зв’язаних екситонів та дефектної смуги на користь останньої, тобто 
погіршує структурну якість кристалів Сd0,9Zn0,1Te завдяки збільшенню концентрації 
глибоких дефектів та зменшенню питомого опору кристалів, отже, погіршує якість 
детекторів на їх основі. 
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В останнє десятиріччя велика увага надається розробці технології отримання 

монокристалів карбіду кремнію (SiC) з напівізолюючими (НІ) властивостями, які 
використовуються у якості підкладинок при виробництві мікрохвильових приладів високої 
потужності на основі SiC та GaN. Однак, до сих пір, цей матеріал має високу вартість та 
порівняно низьку якість. Однією з причин цих недоліків є те, що природа центрів, 
відповідальних за НІ властивості SiC, залишається до кінця не вивченою, а багато з дефектів, 
що утворюються у процесі росту, є термічно нестабільними, що може призводити до 
деградації приладів, якщо використовувати такій матеріал у якості підкладинок.  

У даній роботі проведено дослідження методами електронного парамагнітного 
резонансу (ЕПР) та фото ЕПР термічно стабільного Х дефекту, який утворюється у процесі 
росту особливо чистого (ОЧ) НІ матеріалу 4Н та 6Н SiC, отриманого газотранспортним 
методом на фірмі Cree. ОЧ НІ зразками вважаються зразки, які мають високий опір при 
кімнатній температурі, а концентрація залишкових домішок у них порядку 1015 см-3. Якщо 
кристали SiC n-типу виявляють у темряві спектри ЕПР азоту, а p-типу – спектри ЕПР бору, 
то у НІ зразках у темряві не спостерігаються ні спектри ЕПР азоту, ні спектри ЕПР бору, що 
свідчить про те, що мілкі донорні та акцепторні домішки знаходяться у іонізованому стані за 
рахунок компенсації їх дефектами або домішками, що мають глибокі рівні залягання у 
забороненій зоні (ЗЗ). 

В ОЧ НІ зразках 4H, 6H SiC, відпалених при Т = 18000C у темряві було виявлено дві та 
три лінії ЕПР, позначені X1, X2 у 4H SiC [1] та XX1, XX2, XX3 у 6H SiC [2] з аксіально-
симетричними g-факторами, які відповідають двом та трьом нееквівалентним позиціям 
ростового дефекту із спіном S=1/2 відповідно у 4H та 6H SiC. На Рис. 1 наведено спектр ЕПР 
XX дефекту, що спостерігається у відпаленому НІ 6H SiC при Т = 77 К у темряві. При 
температурі Т<50 K симетрія спектрів ЕПР Х та ХХ дефектів, що заміщують квазікубічну (к) 
позицію у ґратці, знижується від аксіальної симетрії C3v до моноклінної, у той час як 
симетрія спектрів ЕПР Х та ХХ дефектів, що заміщують гексагональну (г) позицію у ґратці 
залишається незмінною.  

 

 
Рис.1. Спектр ЕПР ХХ дефекту, що 
спостерігається у НІ 6H SiC у темряві 

при Т = 77 К на частоті 37 ГГц. 

Параметри спектрів ЕПР Х та ХХ дефектів 
наведені у Табл. 1, де також наведені параметри 
спектрів ЕПР Ky1, Ky2, Ky3 дефекту, що 
спостерігається у опроміненому 6H SiC р-типу при 
Т = 77 К, який було віднесено у [3] до вуглецевої 
вакансії VC

+. Як видно з Табл. 1, параметри ХХ 
дефекту співпадають з параметрами Ky1, Ky2, Ky3 
дефекту, а їх спектри мають однакові властивості 
симетрії. Це дає підставу ідентифікувати ХХ 
дефект як VC

+. У Табл. 1 наведено рівні залягання 
Х та ХХ дефектів, отримані з даних по фото ЕПР. 
Х дефект у 4H SiC має рівень залягання у верхній 
частині ЗЗ, тоді як рівень залягання ХХ дефекту 
знаходиться у нижній частині ЗЗ. 
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Таблиця 1. Рівні залягання та параметри спектрів ЕПР X, ХХ дефектів та Ky1, Ky2, Ky3 
дефекту, що спостерігається у опроміненому 6H SiC р-типу, отримані при Т = 77К [3]. 

 XX3(г) XX2(к) XX1(к) Ky3(г) Ky2 Ky1 X1(г) Х2(к) 
g|| 2.0024(2) 2.0027(2) 2.0035(2) 2.0025 2.0028 2.0036 2.0025(2) 2.0028(2)
g⊥ 2.0045(2) 2.0043(2) 2.0040(2) 2.0045 2.0043 2.0041 2.0044(2) 2.0043(2)

(ЕВ.З.+Ei), 
[еВ] 

1.24    1.9 2.00 

Політип  6H 4H 
 

Ідентифікація Х дефекту у 4H SiC проводилась на 
підставі аналізу лігандної надтонкої структури (НТС), 
що спостерігається у спектрі ЕПР на частоті 9 ГГц у 
вигляді шести дублетів ліній, розташованих 
симетрично навколо центральної лінії, як показано на 
Рис. 2. Порівняння параметрів спектрів ЕПР Х 
дефекту, кутових залежностей сателітів, їх 
інтенсивності та величин надтонкого розщеплення з 
даними, отриманими у [4], дозволило зробити 
висновок, що Х дефект також відноситься до 
вуглецевої вакансії VC

+, у найближчому оточенні якої 
знаходяться атоми Si. Але з порівняння відносної 
інтенсивності сателітів виявлено, що число магнітно 
еквівалентних ядер, відповідальних за дублет (1-1') 
значно більше, ніж число ядер, відповідальних за  

 
Рис. 2. Спектр ЕПР Х дефекту у 4H 

SiC, виміряний на частоті 9 ГГц 
при Т=77 К та B0||c.[1] 

дублет сателітів (1-1') для VC
+ у 4H SiC. Така різниця може 

бути пояснена присутністю у оточенні Х дефекту 
додаткових ядер з I=1/2, які можуть робити внесок у 
відносну інтенсивність сателітів. Найбільш ймовірним 
кандидатом є ядра водню з I=1/2, які можуть знаходитись у 
оточенні Х дефекту та утворювати комплекс з вуглецевою 
вакансією (VC+H)0/-. Цей висновок підтверджується тим 
фактом, що теоретично розрахована у [5] енергія іонізації 
гідрогенізованої вуглецевої вакансії (VC+H)0/- добре 
узгоджується з рівнем залягання, визначеним для Х 
дефекту у 4H SiC. В [1] були розглянуті можливі 
конфігурації комплексу (VC+H)0/-, одну з яких представлено 
на Рис. 3. Найкраще узгодження між експериментальними 
та теоретично розрахованими константами лігандної НТС 
отримано для (VC+H), у якій атом водню знаходиться у 
центрі трьох лігандів кремнію Si3, Si4 та Si2. 

 
Рис. 3. Конфігурація (VC+H)0/- 
у 4H-SiC та розподіл спінової 

густини дефекту у двох 
перпендикулярних площинах. 

Робота виконана у рамках проекту INTAS No 03-51-3747. 
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 Висока швидкодія великих інтегральних схем забезпечується не тільки мінімізацією 
площі розводки топології, але і її мінімальним кроком, питомим опором та профілюванням 
контактних вікон. Для розв’язання цієї задачі в проекційній літографії використовують як 
висококонтрастний фоторезист так і високо контрастне проявлення. Саме цій задачі 
присвячена дана робота, в якій висвітлюється отримання мінімального відхилення (клину 
проявлення) з використанням висококонтрастної літографії. 

Збільшення ступеня осушування фоторезисту на лінії ”Лада 125” і установках 
інфрачервоної обробки за рахунок збільшення температури осушування в атмосфері азоту 
(замість повітря) дозволяє збільшити стійкість плівки фоторезисту в проявнику у 5-10 разів. 
При такому технологічному запасі стійкості до проявлення є можливість зменшити кількість 
світлочутливого продукту в позитивних резистах типу ФП-383М,ФП- 051МК. Це відповідно 
збільшує світлочутливість порогової дози експонування як мінімум в 1,3 -1,5 разів, що є 
дуже важливим для забезпечення якості і продуктивності установок проекційного друку 
типу ЕМ584А. 
 При дослідженні позитивного фоторезисту ФП-051МК було встановлено, що велика 
кількість світлочутливого продукту в фоторезисті погіршує його термостійкість та підвищує 
його критичність до нестабільності температури його осушування . 
 Основними недоліками існуючих фоторезистів є необхідність застосування адгезивів 
типу HMDS при роботі із гідрофільними плівками типу Si-OH. Осадження HMDS в газовій 
фазі перед нанесенням фоторезисту або видалення гідрофобної плівки після проявлення його 
в плазмі кисню призводить до збільшення дефектності функціональних шарів структур ВІС, 
ускладненню технологічного процесу літографії з індивідуальною обробкою Si пластин. 
 Практично всі існуючі позитивні фоторезисти розроблені без використання 
контрастного проявлення, що дуже сильно понижує роздільну здатність і світлочутливість в 
наслідок підвищеної концентрації інгібітора розчинення неопроміненого фоторезиста (смоли 
НХД – нафтохінондіазида) в сухому залишку. Крім того підвищений вміст НХД у речисті 
призводив до зниження його термостійкості. У всіх фоторезистах для покращення 
плівкоутворення уведено розчинники з високою температурою кипіння (142-160°С). 
 При низькій температурі осушування (меншій за 110°С) вони не можуть бути в повній 
мірі вилучені із об’єму плівки фоторезиста і спричиняють гідрофобність як по об’єму плівки, 
так і на міжфазній межі фоторезист – функціональний шар Si пластин із структурами. На 
границі розділу іде дифузія проявника, що призводить до додаткового розкиду розмірів на 
операціях хімічного та плазмохімічного травлення. Наявність залишків розчинника в плівці 
фоторезиста призводить до його недостатньої полімеризації при задубленні. Це відповідно 
зумовлює його підвищену термоплинність, низьку плазмостійкість, понижену роздільну 
здатність. 
 Завданням даної роботи є побудова профілю елемента, що формується в резисті для 
будь-якої його товщини h з використанням сенситограм. Розв'язок такої задачі можливий при 
сумісному аналізі розподілу освітленості в площині зображення між центрами світлого і 
темного полів і залежності зміни товщини шару резиста після його проявлення від дози 
експонування. 
 Розподіл освітленості для кожного розміру l визначається умовами експонування 
(типом установки), включаючи такі основні фактори : довжину хвилі ультрафіолетового 
опромінення; числову апертуру NA оптичної системи експонування; степінь когерентності 
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освітлювального пучка σ; кратність зменшення зображення M і дефокусування системи. 
Сенситометрична характеристика резиста визначається шириною експозиції, в межах якої 
змінюється товщина шару; коефіцієнтом контрастності γ  і фактором фоторозчинності κ в 
проявнику, який рівний відношенню швидкостей розпилення засвіченого і неекспонованого 
резиста. 
 Сенситометрична характеристика V(H) резиста для конкретних умов формування , 
експонування і проявлення може бути експериментально отримана при фіксованих 
значеннях часу проявлення. Кожному вибраному значенню часу проявлення буде 
відповідати своє значення експозиції, яке забезпечується після проявлення . 
При цьому коефіцієнт контрастності γ, що характеризує нахил сенситограми в певному часі 
(10-100с) проявлення залишається практично постійним і можна вважати що γ = const. 
Ширина відтворюваного в речисті елемента буде рівна шуканому значенню тільки при 
оптимальному Нопт значенні експозиції, яке відповідає експозиції на краю елемента. 
 Розподіл інтенсивності І(х) не може бути визначене експериментально із-за фізичних 
обмежень мінімальної площі детектора випромінення установки експонування типу ЕМ-
584А чи ЕМ5026А. Він може бути розрахований на основі дифракційної теорії оптичної 
модуляції. Залежність І(х) для світлого чи темного елементів топології ВІС шириною менше 
за 0,8мкм подана на рис 3. Такий розрахунок був виконаний для умов реального 
експонування при λ = 436нм, λ =404нм; NA =0,28 і 0,36; σ = 0,7; M=10:1; t=0 i l-глибина 
різкості . 

Мінімальний клин досягається висококонтрастною літографією, яка може зменшити 
крок металізації до 1,5мкм і менше. Тобто, за допомогою висококонтрастної літографії 
можна проводити мінімізацію площі розводки структур ВІС. 
 В цій роботі високий контраст літографії забезпечується як складом резиста, так і 
складом проявника. Склад резиста визначається типом смоли, вмістом нафтохінондіазида, 
типом розчинника, а також технологічними параметрами: температурою та часом 
осушування після його нанесення і експонування, складом висококонтрастного проявника: 
3,5мл 47% розчину KOH, 70мл 20% KCL, 30 мл ізопропілового спирту та 896,5 мл 
деіонізованої води. Високий контраст резиста більше 3,0 забезпечується вмістом 
нафтохілондіазиду (НХД) на рівні 15-25% в дикрезолфенолформальдегідній смолі. Як 
розчинник використовується діоксан, за допомогою якого досягається необхідна в’язкість 
17,2 -23,6 ст. На основі даних досліджень був розроблений висококонтрастний фоторезист 
для проекційного друку ФП383НІ з високою роздільною здатністю (0,25 нмк). 
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Гіпотіодифосфат олова (Sn2P2S6, SPS) – це сегнетонапівпровідниковий кристал 
моноклінної симетрії, володіє фазовим переходом другого роду зі зміною точкової групи 
симетрї 2m → m при температурі 337К [1]. 

Кристали SPS є фоточутливі в червоній і далекій ІЧ спектральній області, 
характеризуються відносно вузькою забороненою зоною (2.3 eV), високими 
електрооптичними коефіцієнтами з відносно швидким часом фоторефрактивного (ФР) 
відгуку [2]. Перші дослідження запису ФР граток були проведені з допомогою 
інфрачервоного лазера. Показано, що максимальне значення параметрів двохвильової 
взаємодії залежить від попередньої насвітки [3]. Покращення ФР параметрів кристалів 
досягається оптимізацією початкового складу шихти, модифікацією режимів росту кристалів 
та введенням домішок [4-5]. 

В даній роботі представлено результати досліджень оптичних, фотоелектричних та 
фоторефрактивних параметрів кристалів SPS, легованих Te, Sb, Bi, Ge. З результатів 
вимірювань оптичного поглинання та фотопровідності встановлено, що введення домішок 
приводить до зсуву краю поглинання, зміщення спектрального положення максимуму 
фоточутливості  у порівнянні з номінально чистими крисиалами. Величина зсуву, форма 
краю пропускання та максимум фоточутливості визначаються як видом домішки, так і їх 
концентраціями.  

Основні ФР параметри вимірювались голографічним методом з використанням He-Ne 
лазера (633 нм). На основі досліджень амплітудних та динамічних характеристик запису ФР 
граток в легованих кристалах приведено порівняльний аналіз залежності ФР параметрів, 
коефіцієнтів двохвильової взаємодії та часу формування ФР гратки від концентрації тієї чи 
іншої домішки. На основі цих досліджень показано, що леговані кристали SPS демонструють 
кращі у порівнянні з номінально чистими характеристики запису ФР граток та встановлено 
тип і концентрації легуючої домішки для оптимізації ФР параметрів кристалів SPS в 
червоній та ближній інфрачервоній областях спектру. 
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Напівпровідникові матеріали на основі сполук АІІВVI знайшли широке використання, 

як детектори іонізуючого випромінювання, світлові індикатори [1]. Різноманітність 
властивостей визначається власними точковими дефектами кристалічної гратки [2]. 
Розширені можливості у використанні цих матеріалів вимагають більш детального якісного і 
кількісного аналізу природи точкових дефектів, яка на даний час до кінця не встановлена. 
Матеріали на основі кристалів АІІВVI характеризуються високим квантовим виходом 
люмінесценції при фото- і катодозбудженні. Однак найбільший квантовий вихід можна 
отримати тільки в гомо n-p-переході, для чого необхідно мати можливість вирощувати 
матеріал як діркового так і електронного типу провідності. 

Нами зроблено аналіз дефектної підсистеми на основі кристалоквазіхімічних моделей 
та виявлено їх вплив на фізико-хімічні властивості халькогенідів цинку.  

Так, зокрема, для n-ZnS кристалоквазіхімічна формула матиме вигляд [3]: 
( ) ( ) ( ) /

)1()1)(1(1
//

)1()1( )1( eZnZnVSVZn
iSZn

γδδγαδλαδλαααγααγα −+++••
−

•
−−

••×
−−

×
+− . 

Тут α – відхилення від стехіометричного складу; γ – частка атомів Цинку у вузлах 

кристалічної гратки; δ – коефіцієнт диспропорціювання міжвузлових атомів Цинку; 
×
ZnZn  – 

Цинк у вузлах кристалічної гратки; ⋅⋅
SV  – однозарядні вакaнсії Сульфуру; е’ – електрони, “•”, 

“/”, “х”, “0” – позитивний, негативний, нейтральний та нульовий заряди. 
На відміну від звичайної, спрощеної, хімічної формули ZnS отримана 

кристалоквазіхімічна формула визначає спектр точкових дефектів, які обумовлюють n-тип 
провідності кристалу цинк сульфіду, тобто дає більш повну інформацію про його дефектну 
підсистему. На основі квазіхімічних рівнянь утворення точкових дефектів описано процеси 
двотемпературного відпалу кристалів ZnS та визначено домінуючі дефекти. Запропоновано 
кристалоквазіхімічні формули нестехіометричного n- та p-ZnХ (Х – S, Se, Te) за умови 
реалізації складного спектру точкових дефектів. Крім того зроблено аналіз основних моделей 
точкових дефектів у кристалах ZnХ при процесах самолегування Цинком p-ZnХ та 
Халькогеном –n-ZnХ, при їх взаємодії з киснем, а також механізмів дефектоутворення у 
твердих розчинах на основі халькогенідів Цинку. 

Отримані двовимірні діаграми “концентрація дефектів (носіїв заряду) – хімічних 
склад” визначають технологічні фактори (умови відпалу), що забезпечують отримання 
кристалів із наперед заданими властивостями. 
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Cульфид цинка, один из наиболее широкозонных материалов из группы соединений 
А2В6, в настоящее время нашел широкое применение при изготовлении окон солнечных 
элементов, электролюминесцентных диодов, диэлектрических фильтров, оптоэлектронных и 
других устройств тонкопленочной электроники [1]. Однако морфология и элементный состав 
вакуумных конденсатов ZnS, из-за сложности их получения, изучены недостаточно. Данная 
работа посвящена решению этой проблемы. 

Пленки сульфида цинка были получены методом испарения в квазизамкнутом объеме. 
В качестве подложек использованы очищенные ситалловые пластины. Испарение 
стехиометрического порошка ZnS проводилось при температуре испарителя Tи = 1373 К. 
Температура подложки составляла Tп = 723 К. Время конденсации t = 10 мин. 

Морфология поверхности пленок исследовалась методами оптической (МИМ-6) и 
растровой микроскопии (РЕММА-102). Средний размер зерен d в пленках рассчитывался с 
использованием метода Джефриса [2]. 

Для определения элементного состава и толщины пленок ZnS был применен метод 
обратного рассеяния протонов (RBS). Источником протонов служил электростатический 
ускоритель на 1 МэВ. Первичный пучок падал на мишень по нормали. Спектры RBS 
измерялись в вакуумной камере под углом рассеяния в 1350. Разрешение по энергии 
составляло ~3 еВ. Регистрация спектров проводилась с использованием полупроводникового 
детектора и стандартного комплекса электроники. Для того, чтобы предотвратить 
накопление заряда на поверхности образцов, на пленки ZnS вакуумным испарением 
наносились тонкие слои Ag. 

Обработка спектров RBS осуществлялась с использованием программ SIMNRA и 
DVBS. Они дают возможность создавать модель образца, разбивая его на слои определенной 
толщины и задавая концентрацию различных элементов в этих слоях. Путем подгонки 
расчетных спектров RBS к экспериментальным были получены модели, позволяющие 
определить элементный состав пленок в различных сечениях по толщине.. 

Обработка спектров RBS была осложнена тем, что из-за близости атомных номеров 
Zn и S на спектре происходило перекрытие их пиков, что существенно усложняло задачу 
определения стехиометрии соединения по глубине. Кроме этого, сечения рассеяния протонов 
на легких ядрах (S, O, Si) являются существенным образом нерезерфордовскими, тогда как 
на тяжелых (Zn, Ag, W) они хорошо описываются формулой Резерфорда [3]. 

Исследование морфологии поверхности и структуры конденсатов показало, что 
пленки ZnS являются поликристаллическими, однородными по площади и имеют хорошую 
адгезию к подложке. 

Рост пленок ZnS происходил следующим образом. На подложке образовывался 
мелкокристаллический переходной слой, далее происходило разрастание кристаллитов, 
ориентированных плоскостью (111) параллельно подложке. В результате в пленках 
возникала ярко выраженная текстура роста [111]. 

Диаметр столбчатых зерен определялся физико-технологическими режимами 
конденсации в КЗО и толщиной пленок L. При увеличении Tп их средний размер в плоскости 
пленок возрастал (рис.1). от D~0,1 до 2-3 мкм. В условиях близких к термодинамически 
равновесным, пленки халькогенида становятся практически моноблочными по толщине слоя. 
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Рис. 1. Микроструктура пленки ZnS: фрактограма (а); увеличение ×3720 (б); увеличение 
×7910 (в). 

 
Характерный спектр RBS с программной симуляцией элементного состава 

многослойной системы Ag/ZnS/ситалл приведен на рис.2.  
 

 
Рис. 2. RBS спектр с программной симуляцией элементного состава системы Ag/ZnS/ситалл. 

 

Из рисунка видно, что сравнительно большая толщина слоя сульфида цинка (L=450 
нм) и недостаточная энергия пучка протонов в совокупности не позволили разделить 
парциальные спектры Zn и S. 

Результаты определения усредненной по толщине стехиометрии пленок ZnS, 
полученные путем программного моделирования, свидетельствуют о некотором избытке в 
пленках атомов цинка по сравнению с серой (Zn/S = 0,5161). Кроме основных компонентов 
соединения в конденсатах вблизи подложки обнаружен кремний. Кислород найден только в 
приповерхностном слое пленки, где возможно образование окисных фаз. Его количество в 
пленках незначительно. Небольшое количество W найденное в конденсатах объясняется 
частичным испарением материала испарителя.  

В дальнейшем для повышения чувствительности метода и получения распределения 
стехиометрии по толщине планируется использовать источник протонов большей энергии 
(до 2-3 МэВ). 
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Керамика на основе оксида вольфрама имеет нелинейную вольт-амперную 

характеристику (ВАХ) в области низких напряжений и является перспективным материалом 
для низковольтных варисторов [1].  

В данной работе приводятся результаты исследования ВАХ оксидно-вольфрамовой 
керамики и их изменений после пропускания постоянного электрического тока. 

Образцы были изготовлены по стандартной керамической технологии путем обжига при 
температурах от 1100 до 1250°С в течение 2 часов [2]. В качестве добавок использовались 
оксиды Na2O, Al2O3, Mn2О, NiО.  

Коэффициент нелинейности ВАХ (β) определялся в диапазоне плотностей тока 1...10 
мА/см2. Деградационные изменения ВАХ исследовались при длительном воздействии на 
образцы постоянного напряжения Vd (Vd=20 В), которое соответствует плотности тока ~ 0,3 
мА/см2, в течении 130 часов. 

Коэффициенты нелинейности ВАХ β достигали значений порядка 7. Для интерпретации 
нелинейных ВАХ использовались представления об электропереносе в поликристаллических 
системах с межкристаллическими потенциальными барьерами (МПБ) [3, 4]. Высота МПБ ϕ0 
пределяется величиной поверхностного изгиба энергетических зон полупроводникового 
кристаллита. Для исследованной оксидно-вольфрамовой керамики ϕ0 имеет величину ~ 0,25 
эВ [5]. 

Зависимость плотности тока j от напряжения VМПБ, прикладываемого к отдельному МПБ, 
в рамках модели надбарьерной (термоэлектронной) эмиссии с туннелированием через 
прослойку можно описать следующим выражением [6] 
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где е – абсолютная величина заряда электрона; vТ – средняя тепловая скорость электронов; nV 
– концентрация свободных носителей заряда в полупроводнике; Рn – коэффициент 
туннельной прозрачности части МПБ за счет диэлектрической прослойки 
( ( )hdmP iinn /22exp ⋅⋅−≈ φ ; mn – эффективная масса свободных носителей заряда; φi – 
высота части МПБ диэлектрической прослойки; di – ее толщина; h – постоянная Планка); k – 
постоянная Больцмана; T – температура; V1, V2 и V3 – части прикладываемого напряжения 
VМПБ, падающие на обратно– и прямосмещенных ОПЗ и диэлектрической прослойке МПБ. 

Сравнение расчетных, полученных в соответствии с (1) для ϕ0 = 0,25 эВ, nV = 1018 [5], и 
экспериментальных ВАХ производилось построением зависимостей j(V). Здесь j и V 
плотность тока и напряжение на образце. При моделировании принималось V = VМПБ⋅dОБР /a, 
где dОБР и a толщина образца и средний линейный размер кристаллита (a≈5.10-4 см). 
Удовлетворительное соответствие имеет место при значениях di = 2.10-7 см, φi = 0,45 эВ, 
которые укладываются в существующие физические представления. 

Для анализа изменений ВАХ образцов оксидно-вольфрамовой керамики при протекании 
постоянного электрического тока деградации были определены их коэффициенты 
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нелинейности β=dln(I)/dln(V) и классификационные напряжения VC в зависимости от 
времени деградации tD, которые приведены в табл. 1. 

 
Таблица 1. Изменение параметров ВАХ  

β VС, В 
Длительность деградации tD, ч Длительность деградации tD, чСостав керамики 

0 3 30 130 0 3 30 130 
WO3-0,5Na2O-4MnО2-

0,75Al2О3 
2,49 3,83 4,26 4,51 41 43,5 56 72,5 

WO3-0,5Na2O-0,5MnО2-
0,5Al2О3 

2,1 2,67 3,32 3,71 52 47,5 57,7 62,2 

Оксидно-цинковая 
керамика для 

варистора НПР-50 
3,73 3,66 3,56 3,52 56,2 56,2 56,1 56 

 
С ростом tD  величины β и VC увеличиваются, что противоречит известным 

представлениям о механизмах деградации полупроводниковых структур с межкристалличес-
кими потенциальными барьерами (в частности, оксидно-цинковых варисторов), которые 
основаны на эффектах десорбции кислорода с поверхности и миграции заряженных ионов в 
полупроводниковых кристаллитах при локальном разогреве МПБ [3, 5, 7, 8].  

По-видимому, наиболее вероятными причинами полученных закономерностей 
являются поляризационные процессы, связанные перезарядкой «медленных» электронных 
ловушек, расположенных на границах кристаллитов и внутри прослойки МКФ. Их заряд 
током деградации может привести к некоторому увеличению высоты МПБ ϕ0 и, 
следовательно, к смещению ВАХ в область более высоких напряжений, результатом чего 
может быть рост β и VC. [9]. В пользу такой интерпретации свидетельствует и вид 
экспериментально наблюдаемых зависимостей тока деградации ID от времени при 
фиксированном VD. Ток ID растет до tD ~ 50 минут (начало накопления поляризационного 
заряда), а потом падает (завершение накопления). 
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