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Масоперенос індію в структурі Іn-CdTe при наносекундному 
лазерному опроміненні 

 
Велещук В.П. 

Інститут фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України 
03028, м. Київ, Проспект Науки 41. E-mail: vvvit@ukr.net  

 
 Динамічне легування телуриду кадмію при імпульсному лазерному опроміненні 
структури Іn-CdTe усе більше привертає увагу технологів і дослідників у зв'язку з 
технологічністю, відтворюваністю та простотою в керуванні необхідними параметрами для 
виготовлення омічних контактів та детекторів гама- і рентгенівського випромінювання з 
різким p-n переходом на малій глибині [1]. У той же час особливості процесів та механізмів 
масопереносу в структурі плівка металу - напівпровідник при наносекундному ІЛО на 
сьогодні вивчені не недостатньо для прогнозування параметрів при виготовленні структур на 
основі CdTe. Складність механізмів масопереносу при наносекундному ІЛО обумовлена 
сильною нестаціонарністю, нерівноважністю, нелінійністю, швидкістю та одночасністю 
протікання фізичних процесів. 
 В роботі з'ясовано особливості та закономірності масопереносу індію в CdTe при його 
динамічному легуванні при наносекундниму ІЛО. 
 На основі аналізу концентраційного профілю С=f(х) атомів індію в CdTe після 
однократного опромінення структури Іn-CdTe з боку плівки індію товщиною 30 нм 
імпульсом ексимерного лазера з Е = 100 мДж/см2 тривалістю τімп = 20 нс (рис1.а) з роботи [1] 
встановлено, що: 1) коефіцієнт масопереносу зростає з глибиною, що пояснюється зміною 
градієнту деформації та зменшенням ступеня стиску ґратки з відстанню під час дифузії 
атомів при ІЛО. 2) Лінійні ділянки лінеаризованого профілю С=f(х)  (рис.1, б) вказують на 
об’ємний характер масопереносу [2]. 3) На трьох характерних лінійних ділянках коефіцієнт 
масопереносу Іn в CdTe при ІЛО дорівнює: (1) - D = (3,9...7,9)·10-6 см2/с; (2) - D = 
(1,5...2,9)·10-5 см2/с; (3) - D = (5,2...10)·10-5 см2/с. 
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Рис.1. Концентраційний профіль атомів індію в монокристалі CdTe (а) [1] та лінеаризація 

кривої розподілу атомів індію (б). 
 
 Встановлено, що процес концентраційної дифузії індію в телуриді кадмію та процес 
переносу атомів шляхом індивідуальних зіткнень на фронті ударної хвилі (УХ) не є 
домінуючими в масопереносі індію в структурі Іn-CdTe при її наносекундном лазерному 
опроміненні, оскільки: 1) глибина проникнення атомів In з плівки вглиб CdTe l за механізмом 
концентраційної дифузії навіть при коефіцієнті дифузії індію в CdTe D =2·10-8 см2/с (1000 ºС) 
за час впливу не перевищує однієї сталої ґратки CdTe - 6,47 Å. 2) розрахована глибина 
утворення УХ lУХ ≈ 55…6 мкм при технологічних режимах обробки при Е = 10...1000 
мДж/см2 набагато перевищує глибину проникнення індію – до 100 нм. 
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 При ІЛО структури з R ≈ 0,8 при Е = 50...400 мДж/см2 швидкості наростання та 
градієнти температури і тиску по глибині досягають величезних значень: dT/dt = 6·109...5·1010 
град/с, dT/dx = 108...109 град/м, dP/dt = 4·1015...1016 Па/с, dP/dx = 3·1013...3,6·1014 Па/м. Це 
спричинює термопластичність та бародифузію, які одночасно стимулюють глибоке 
проникнення атомів індію в CdTe. 
 Деформація, фазовий перехід з ударною швидкістю, тиск віддачі парів та плазми 
зумовлюють значну кінетичну енергію атомів поверхневого шару і їх спрямований рух, при 
цьому експериментально виявлене зростання D з відстанню вказує на прискорений рух 
атомів індію. 
 Пружна хвиля зі значним градієнтом тиску, що створилося за рахунок швидкого 
(ударного з швидкістю деформації ε& ≥105 с-1 [2]) впливу створює область стиску і область 
розтягу та стимулює бародифузію. Відповідно коефіцієнт самодифузії та дифузії змінюється 
- відбувається модуляція D за аналогією з модуляцією зони в локальних областях. Зміна D 
відбувається за рахунок зміни (стиску й розтягу) ґратки і через зміну Еакт пружною хвилею. 
При цьому через зменшення енергії утворення міжвузлових атомів (МА) в локальних 
областях у полі пружної хвилі зростає їх концентрація. МА до того ж мають у десятки разів 
меншу енергію активації міграції, ніж вузлові атоми, і час їхнього життя τ ≈ 10-13 с. Потік 
міжвузлових атомів з поверхні в областях зі збільшеним D у полі пружної хвилі фактично 
прискорюється цією хвилею і переноситься на певну відстань, що визначається часом ІЛО та 
інтенсивної релаксації термонапруг. 
 При збільшенні енергії лазерного імпульсу глибина lУХ буде зменшуватися, а 
максимальна глибина проникнення атомів l буде зростати; звідси випливає, що при певному 
значенні енергії відбудеться "зустріч" lУХ і l. Це, зокрема, вказує на можливість 
контрольованої модифікації електричних властивостей телуриду кадмію для виготовлення 
структур і приладів різного призначення на їх основі шляхом зміни концентрації домішкових 
та власних точкових дефектів у різних частинах об’єму CdTe при наносекундному ІЛО. 
 Автор висловлює подяку Власенку Олександру Івановичу, Гнатюку Володимиру 
Анастасійовичу та Байдулаєвій Алії за актуальну тему та цінне обговорення даної роботи. 
 

Література 
1. V.A. Gnatyuk, T. Aoki, Y. Hatanaka Laser-induced shock wave stimulated doping of CdTe 

crystals // Applied Physics Letters. – 2006, Vol. 88. – P.242111. 
2. Д.С. Герцрикен, В.Ф. Мазанко, В.М. Тышкевич, В.М. Фальченко Массоперенос в 

металлах при низких температурах в условиях внешних воздействий. – Киев. РИО ИМФ. 
– 1999. – 436 с. 
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Утворення структури Te-CdTe з властивістю електронного 
перемикання при імпульсному лазерному опроміненні CdTe 

 
Даулєтмуратова К.Б. 

Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України 
03028, м. Київ, Проспект Науки 41. 

 
Каракалпакський державний університет ім. Бердаха 

742012, м. Нукус, вул. академіка Ч. Абдірова 1. 
 

 Перевага електричних перемикаючих елементів на основі бістабільних напівпровід-
никових структур полягає в можливості ефективного управління їхніми  параметрами під 
дією зовнішніх електричних та електромагнітних полів [1]. 
 У роботі досліджено вплив наносекундного випромінювання рубінового лазера на 
електричні та фотоелектричні характеристики кристалів CdTe. Показано, що поява шару 
телуру при опроміненні CdTe призводить до утворення бістабільної структури Te-CdTe з 
властивістю багатократного електронного перемикання з високоомного в низькоомний стан з 
пам'яттю. Наявність прямого та зворотного перемикання при азотній температурі вказує на 
електронний механізм явища. 
 Якісно механізм упорядкування структури напівпровідника c деяким ступенем 
аморфності під дією електричного поля, тобто  ефект "пам'яті", пояснюється тим що при 
прикладенні зовнішнього електричного поля електронні LP- орбіталі атомів, збуджуючись, 
сильно поляризують область локалізації виникнення дірки за рахунок сильної взаємодії LP-
орбіталей з атомами халькогена. В електричному полі такий поляризований 
одноелектронний зв'язок набуває переважаючий напрямок, що полегшує обмін електронами 
із сусідніми атомами. При цьому в результаті поляризаційної взаємодії відбувається 
резонансне зміщення атомів, і утворюється новий парноелектронний зв'язок, що 
відрізняється від попередньою величиною кута.  Утворене угрупування атомів за рахунок 
такої зміни електронної конфігурації є термодинамічно більш стійким в напрямку поля та 
зберігається після його зняття, чим і пояснюється ефект пам'яті [2]. При подачі зворотної 
напруги відбувається зворотна зміна електронної конфігурації на попередню за рахунок 
складної взаємодії зовнішнього та внутрішнього вбудованого електричного поля та 
відповідно перехід від низькоомного у високоомний стан. 
 Автор висловлює подяку Власенку Олександру Івановичу, Байдулаєвій Алії, 
Даулєтмуратову Борібаю та Велещуку Віталію за актуальну тему та обговорення роботи. 
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Взаємодія дрейфуючих електронів з віддаленим диполем 
 

Кухтарук С.М.  
Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова, Пр. Науки 41, Київ 03028 

Е-mail: kukhtaruk@ gmail.com 
 

Останнім часом в фізиці наноструктур активно розвивається область, в якій вивчають 
взаємодію атомів, молекул, квантових точок чи наночастинок з плазмонами в різних 
структурах. Зокрема, автори розглядають взаємодію молекули та металевої наночастинки 
[1,2], металевого тіпа з планарною діелектричною поверхнею [3], вивчають фізичні 
властивості наночастинки золота на поверхні напівпровідника [4] і т.д. Також досліджують 
вплив діелектрика на випромінюючі властивості, збуджених зовнішнім випромінюванням, 
атомів, молекул чи наночастинок [5].  

В даній роботі ставиться задача про збудження коливань віддаленого диполя (атома, 
молекули, квантової точки чи наночастинки) колективними коливаннями дрейфуючих 
нерівноважних носіїв струму в квантовій ямі. 

 

 
Рис.1. Розташування диполя по відношенню до 2DEG. 

 
Користуючись рівнянням осцилятора для диполя та рівняннями для густини струму в 

дрейфово-дифузійному наближенні і неперервності для електронної підсистеми, а також 
рівнянням Пуассона, отримане дисперсійне рівняння для зображеної на Рис. 1 фізичної 
системи.  Проведено аналітичне та чисельне дослідження цього рівняння. Показано, що при 
орієнтації диполя паралельно полю може мати місце ефект наростання коливань системи. В 
залежності від того, чи є рухливість функцією поля, а чи вона є константою, інкремент 
нестійкості по-різному залежність від концентрації електронів, що пов'язано з різними 
механізмами нестійкості. Для орієнтацій диполя перпендикулярно до поля має місце ефект 
загасання коливань. 
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Аналіз спектральних характеристик поляризаційної різниці 
коефіцієнтів внутрішнього відбивання 

 
Руденко С.П., Матяш І.Є.  

Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України 
03028, м. Київ, проспект Науки, serdega@isp.kiev.ua 

 
Бурхливий розвиток нанотехнологій стимулює дослідження властивостей плівок, 

товщина яких складає десятки, навіть одиниці нанометрів. В цьому напрямку досліджень 
метод поляризаційної модуляції (ПМ) електромагнітного випромінювання виявився 
надзвичайно інформаційним та ефективним щодо виявлення структурних особливостей 
таких об’єктів.  

При спостереженні  внутрішнього відбивання від тонкої плівки металу (d=50nm) в 
діапазоні кутів більших критичного спостерігають так зване явище поверхневого 
плазмонного резонансу (ППР), що супроводжується збудженням поверхневих плазмон-
поляритонів при певному куті падіння та утворенням поверхневої хвилі, яка експоненційно 
затухає по обидва боки границі плівка – зовнішнє середовище.  

Опубліковано величезну кількість робіт з використанням ППР в якості методу 
дослідження різноманітних перехідних шарів та плівок різних нанорозмірних товщин. 
Завдяки тому, що це явище відноситься до поляризаційно-залежних ефектів,  його 
дослідження методом ПМ відкрило нові особливості щодо властивостей ППР. Це, 
насамперед, отримання сигналу поляризаційної різниці ΔR=Rs–Rp, який при умові резонансу 
має максимальну величину, та пропорційний різниці інтенсивностей між s- і p- 
компонентами електромагнітного випромінювання [1, 2].    

 Завдяки поєднанню всіх індивідуальних особливостей Rs та Rp в характеристиці 
поляризаційній різниці ΔR, що є продуктом ПМ методу, стає можливим отримання 
інформації про структурні та морфологічні особливості тонких кластерно структурованих 
плівок золота.  Так, при дослідженні особливостей характеристики поляризаційної різниці 
ΔR для плівки золота товщиною 5 нм в 
спектральному діапазоні довжин хвиль (0,6 ÷ 
1,6 мкм) встановлено, що взаємодія 
випромінювання з електронною системою 
кластерів має плазмон-поляритонну природу 
не тільки для p-, як загальноприйнятого, а і 
для s- поляризованого випромінювання 
(рис.1).   

 
Рис.1. Залежність поляризаційної різниці ΔR  
від кута падіння світла при різних довжинах 
хвиль  в діапазоні 0,6 ÷ 1,6 мкм для плівки 
золота товщиною 5 нм. 

 
Аналізуючи такі спектральні характеристики поляризаційної різниці ΔR коефіцієнтів 

внутрішнього відбивання необхідно звернути увагу на її різні знаки кривизни,  які  містять 
інформацію по резонансну взаємодію випромінювання або лише для p-, або для p- та s- 
поляризованого випромінювання одночасно. 

 Таким чином, по характеру залежності ΔR від кута падіння світла можна визначити 
ступінь резонансної взаємодії поляризованого випромінювання. 
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Низка характеристик поляризаційної різниці ΔR, виміряних на зразках різної 
товщини, дає можливість отримати залежність кута ізотропного відбиття Rs–Rp=0  від 
довжини хвилі, що вказує на топологічний розмірний ефект. Його суть полягає у тому, що 
одинакові коефіцієнти відбивання обох станів поляризації відображають форму кластерів. 

 Так, діапазон кутів, що наближується 
до критичного кута (близько 420), відповідає 
суцільним плівкам з незначною шорсткістю, 
проте, як діапазон кутів близький до кута 
ковзання, належить кластерно структуро-
ваним плівкам з яскраво вираженими 
топологічними особливостями (рис. 2). 
 
Рис.2. Залежність кута ізотропного 
відбивання s- та p- поляризованого 
випромінювання плівками золота з 
товщинами 5 нм, 10 нм та 20 нм від 
довжини хвилі. 
 

Ще одним підтвердженням цих міркувань є результати, отримані для плівки золота 
товщиною 10 нм при зміні її топологічної картини від суцільної шорсткої до кластерно 
структурованої шляхом термообробки  при температурі Т = 2300С . 

Цей графік є наглядною ілюстрацією межі між класичним і топологічним розмірними 
ефектами (рис. 3).  
 
Рис.3. Залежність кута ізотропного 
відбивання s- та p- поляризованого 
випромінювання плівкою золота  товщиною  
10 нм до та після термообробки від 
довжини хвилі. 

    
Завдяки аналізу спектральних 

характеристик поляризаційної різниці 
отримано нову інформативну модель 
взаємодії електромагнітного випроміню-
вання та нанорозмірних кластерно 
структурованих плівок [3].   
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Вплив стаціонарного та динамічного ультразвуку на гістерезис 
електрофізичних характеристик у радіаційно-опромінених 

кристалах n-Sі–FZ 
 

Tимочко M. Д., Оліх Я. М., Бабич В. М. 
Інститут фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України, Kиїв, 

tymochko@ukr.net 
 

На сьогоднішній день добре відомо які радіаційні дефекти виникають у кристалах 
кремнію внаслідок різного роду опромінень, але фізика взаємодії ультразвуку з даними 
дефектами, їх чутливість до акустичних коливань на даний час достатньо не досліджена. Для 
досягнення ясності в механізмах дії УЗ в роботі пропонуються експериментальні 
дослідження в різних режимах дії УЗ. Метою роботи є аналіз відмінностей дії стаціонарного 
(після УЗ обробки) та динамічного ультразвуку (в процесі УЗ навантаження) на стан 
радіаційних дефектів в кристалі кремнію n-Si–Fz. 

У попередній нашій роботі [1] досліджувався вплив ультразвуку (в основному, в 
стаціонарному режимі) на електричну активність (зміна конфігурації та структури, а також 
зарядженості центру) радіаційних дефектів (РД) в γ-опромінених кристалах n-Si. Зауважимо, 
що тоді вимірювання електрофізичних характеристик (ЕФХ) проводились лише в одному 
напрямку вимірювання – при нагріванні 100 – 300 К. В той же час, при циклічних 
дослідженнях температурних залежностей ЕФХ (як при при нагріванні так і при охолодженні 
зразка) нами виявлено, що існує певне розходження температурних характеристик, яке 
значно перевищує експериментальну похибку і не проявляється для вихідних зразків, які не 
містять метастабільних РД –– так званий гістерезис температурної залежності концентрації. 
В роботі [2] подібні гістерезисні залежності концентрації вільних носіїв струму 
пов’язувались з утворенням при термообробці центрів, для яких характерний великий час 
встановлення термодинамічно рівноважного розподілу по різних зарядових станах, що 
приводить до виникнення залишкової провідності.  

Для дослідження були вибрані кристали бездислокаційного кремнію n-типу, 
вирощеного методом зонної плавки n-Si–Fz, з концентрацією електронів n=(4,4±0,5)·1013 cм-

3), питомим опором ρ=140 Ом·см та фоновими домішками NO<5,0·1015 cм-3, NC=1,0·1016 cм-3) з 
орієнтацією зразка по магнітному полю B || [110] та по струму I || [110], опромінені γ-
квантами 60Со дозою D~108 рад ≈1,93·1017 γ/cм2 при кімнатній температурі, а також 
ізохронно відпалені до Т= 280 °С (з кроком 40 °С по 10 хв) 

Вимірювання температурної залежності концентрації електронів n(Т) зразків n-Si–Fz 
проводились методом ефекту Холла в режимі постійного струму і постійного магнітного 
поля 0,45 Тл (із точністю 3%). Наступні вимірювання проводились після УЗ обробки (УЗО) 
та в процесі УЗ навантаження (УЗН) в температурному діапазоні (100↔300К) (УЗ || B) 
(f=5÷15 МГц, W≤2 Вт/см2, t≈104 с). Швидкість зміни температури як при охолодженні, так і 
при нагріванні зразка була однаковою. 

У вихідних зразках концентрація електронів (визначалась за формулою n = rH / e·RH) в 
досліджуваному температурному інтервалі відповідає повній іонізації мілких донорів (атомів 
фосфору): n=4·1013 см-3 (рис.1, крива 1). Після опромінення γ-квантами Co60 дозою ~108 рад 
температурна залежність концентрації електронів круто спадає вниз, що пов’язано з 
утворенням радіаційних дефектів, які активно захоплюють носії заряду. Причому крутизна 
спаду характеристики для двох напрямків зміни температури різна та утворює гістерезис, що 
може говорити або про різні концентрації утворення одних і тих же дефектів при даній 
температурі або про те, що ці дефекти знаходяться у різних теплових станах. Даний 
гістерезис температурних характеристик електрофізичних параметрів після опромінення 
незначний. Але в результаті проведеного ізохронного термовідпалу γ-опромінених зразків до 
Т= 280 °С було виявлено, що ефективна площа гістерезису збільшується (рис.1, криві 2, 3).  
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Для даних зразків n-Si-FZ, опромінених 108 рад, була проведена УЗ обробка (УЗО) та 
оцінювалися наступні зміни концентрації електронів після неї (рис.1, криві 4, 5). Відмітимо, 
що ефект проявляється при Т< 200 К появою та зміною форми температурного гістерезису 
n(Т). Як можна побачити з отриманих залежностей, в результаті УЗО гістерезис n(T) при 
обох напрямках зміни температури звужується (крива охолодження наближається до кривої 
нагрівання). Проте після довготривалої релаксації (декілька днів) дефектна система 
повертається до попереднього стану (до УЗО). Як бачимо, надзвичайно важливу роль 
відіграє напрямок зміни температури: найбільші акустостимульовані (АС) зміни нахилу 
температурних залежностей відбуваються при охолодженні зразка, в той час як при 
нагріванні вони несуттєві. УЗО вихідних неопромінених зразків (рис. 1, крива 1), які не 
містять метастабільних РД, не призводила до помітних змін. 

4 6 8 10

1017

1018

1019

1020

n,
 m

-3

1000/T, (K-1)

1

2
3

5

4

 
Рис.1. Температурна залежність концентрації вільних електронів у γ-опромінених 

зразків кремнію n-Si-FZ після УЗ обробки. Криві: 1-вихідний стан, 2, 3-після γ-опромінення,  
4, 5 - після УЗО, 2, 4 - при охолодженні, 3, 5 – при нагріванні. 

 
Слід зазначити, що УЗ обробка – це обробка зразків за допомогою УЗ коливань при 

кімнатній температурі (~ 300 – 330 °C). При високій температурі УЗ активізує дифузійні 
процеси в кристалі кремнію, внаслідок чого збільшуються коливання дефектних комплексів, 
відбувається їх взаємодія з рухливими фоновими домішками. В роботі [1] запропоновано 
механізм акустостимульованої дифузії атома фонової домішки до РД (кисню, вуглецю, 
азоту) згідно моделі Джеллісона [3], що збурює його енергетичний стан. При охолодженні 
зразка відбувається збільшення енергії активації домішкового рівня РД (ймовірно, дивакансії 
або Ps-Ci-центра), а при нагріванні – всі носії заморожуються на відповідних рівнях, через те 
й виникає різниця при охолодженні та нагріванні зразка. 

На відміну від УЗ обробки, яка проводиться при кімнатній температурі, УЗ 
навантаження присутнє в усьому температурному діапазоні вимірювань (100↔300 К). При 
охолодженні зразка гістерезис збільшується, а при вимкненні ультразвуку ЕФ 
характеристики зразка миттєво повертаються до попереднього стану (рис.2). Ці зміни n(Т) 
можуть виникати аналогічно до змін після УЗО в результаті перетворень дефектних 
комплексів і рухомих домішкових фонових атомів, але за зовсім іншим механізом 
акустостимульованої модифікації РД (через потенціал деформації) за рахунок фонових 
домішок вуглецю та кисню. При цьому УЗ (при охолодженні) призводить до іонізації 
радіаційного комплексу внаслідок чого акцепторний рівень РД спустошується та зростає 
концентрація носіїв заряду в зоні провідності. Глибокі центри з енергією активації Еа~Ес–
0,20 еВ, які відповідають в досліджуваних зразках n-Sі–FZ радіаційним комплексам типу 
дивакансії і/або Ps-Ci- центра чи VO2 при високій температурі (область виснаження домішки 
Т>200 К) уже йонізовані і знаходяться в в зарядженому стані. При подальшому зниженні 
температури до Т<150 К в результаті захоплення вільних електронів зарядність РД 
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змінюється, при цих температурах теплові процеси уже відіграють значно меншу роль, і 
працюють уже самі дефектні рівні, які і збуджуються при дії УЗ. При цьому в результаті 
дисторсії змінюється симетрія (а значить і положення) дефекта в гратці (ефект Яна-Теллера), 
і, як наслідок, змінюється енергія активації центра [4]. 
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Рис.2. Температурна залежність концентрації вільних електронів у γ-опромінених зразків 
кремнію n-Si-FZ при УЗ навантаженні. Криві: 1-вихідний стан, 2, 3-після γ-опромінення,  

6, 7 - при УЗН, 2, 6 - при охолодженні, 3, 7 – при нагріванні. 
 

Отримані результати свідчать, що УЗ активно впливає на стан РД у кристалі, що 
пов’язано з перетворенням дефектних центрів внаслідок пружнього збурення їхнього 
енергетичного положення. Причому, ефективність дії УЗ обробки та УЗ навантаження на РД 
має різний напрям змін ЕФ параметрів (зокрема, зменшення температурного гістерезису при 
УЗО та його розширення при УЗН) та визначається метастабільним станом дефекта в 
кристалі. 
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Широкозонні А3N нітридні сполуки широко використовуються в нових 

оптоелектронних пристроях синьо-зеленої спектральної області спектра. Однак, внаслідок 
відсутності підходящих нітридних підкладок гетероепітаксійний ріст шарів (In,Al)GaN 
здійснюється на підкладках Al2O3, 6H-SiC та Si. Невідповідність постійних граток і 
коефіцієнтів термічного розширення компонент гетероструктури призводить до значних 
механічних деформацій, утворення дефектів і формування блочно-мозаїчної структурної 
морфології шарів (In,Al)GaN. Наявні механічні деформації призводять до появи в нітридних 
структурах надсильних вбудованих електричних полів, що суттєво впливає на їх електронні 
та оптичні властивості.  

Однак, на сьогодні практично відсутні результати використання оптичних 
неруйнівних методів дослідження із субмікронним розділенням просторового розподілу 
напружень (компонентного складу) і особливостей кристалічної структури нітридних шарів. 
Метод конфокальної лазерної спектроскопії мікро-КРС є неруйнівним, не потребує 
спеціальної підготовки зразків і забезпечує прямий кількісний аналіз пружних деформацій, 
досконалості кристалічної структури, компонентного складу в квантово-розмірних 
наногетероструктурах із субмікронним просторовим розділенням.  

Метою даної роботи є детальне дослідження просторового розподілу пружних 
деформацій в світлодіодних структурах з квантовими ямами In0.20Ga0.80N/GaN і виявлення 
впливу мікроструктури полікристалічних нітридних плівок та їх хімічного складу на їх 
фотолюмінісцентні і фононні спектри. З цією метою в роботі проведені вимірювання спектрів 
фотолюмінесценції (ФЛ) і мікро-КРС з кроком сканування по глибині структури 0,5 мкм. 

Досліджувались світлодіодні структури вирощені методом хімічного осадження з 
металоорганічної парової фази на сапфіровій підкладці (0001)Al3O2. Структури містили в 
активній області надгратку із 5 шарів In0.20Ga0.80N (d = 2,5 нм), розділених бар’єрами GaN 
(d = 9 нм), кожний. Температура росту шарів In0.20Ga0.80N і бар’єрів вибиралась такою, щоб 
мінімізувати ефект фазового розпаду твердого розчину викликаного значною 
невідповідністю постійних ґраток вихідних матеріалів GaN і InN. Для зменшення величини 
деформацій і концентрації проростаючих дислокацій в епітаксійних In0.20Ga0.80N/GaN шарах 
активної області структури здійснювалось нарощування на підкладці сапфіра 5-ти періодної 
буферної надгратки In0.08Ga0.92N(2,5 нм)/GaN(4 нм) і буферного шару GaN n-типу товщиною 
3,5 мкм. In0.2Ga0.8N/GaN КЯ покривались струмообмежуючим шаром Al0,25Ga0,75N товщиною 
20 нм на якому осаджувався контактний шар p-GaN товщиною 0,1 мкм, Np > 2·1017 см-3. 

Спектри мікро-КРС реєструвались спектрометром T64000 фірми Horiba Jobin Yvon, з 
конфокальним мікроскопом (100х об'єктив, апертура 0.90) і охолоджуваним ПЗС детектором. 
Збудження спектрів КРС та ФЛ здійснювалось Ar-Kr лазером (λзб = 488,0 нм) і He-Cd 
лазером (λзб = 325,0 нм), відповідно. Спектри реєструвались при кімнатній температурі в 
геометрії зворотного розсіяння. Точність визначення частотного положення фононних ліній 
0,15 см-1. 

 На рис.1 приведені спектри ФЛ структури In0.20Ga0.80N/GaN при кімнатній 
температурі. В спектрі ФЛ спостерігається слабка по інтенсивності смуга випромінювання 
при hν = 3,4 еВ з шириною на піввисоті Г =0,08 еВ, яка розташована в області власного 
поглинання буферного і бар’єрних шарів GaN.  Крім того, в спектрі ФЛ спостерігаються 
інтенсивні і разом з тим достатньо широкі смуги випромінювання, обумовлені 
рекомбінацією електронно-діркових пар в квантовій ямі (КЯ) надграткової In0.20Ga0.80N/GaN 
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активної області структури (hν = 3,06 еВ, Г = 0,12 еВ) і буферної надгратки In0.08Ga0.92N/GaN 
(hν = 2,66 еВ, Г = 0,13 еВ). Енергетичне положення цих смуг ФЛ відповідає різниці енергії 
основних станів розмірного квантування для електронів в зоні провідності Ее1 і важких дірок 

у валентній зоні Еhh1 з поправкою на енергію 
зв’язку екситона. Слід зазначити, що для 
конкретної InхGa1-хN КЯ положення смуги ФЛ 
залежить від величини залишкових деформацій і 
ширини КЯ, її компонентного складу і енергії 
зв’язку екситона. Крім того, в спектрі ФЛ, як 
правило, спостерігається розширення смуг ФЛ 
InхGa1-хN КЯ, що потребує детального аналізу 
його залежності від відзначених вище факторів. 
Розширення смуг ФЛ також може бути 
обумовлене як недосконалістю границь розділу 

(квантова яма) – бар’єр, що призводить до 
флуктуації ширини КЯ, так і неоднорідностями 
деформацій і компонентного складу по глибині 
квантових ям. Тому, аналіз спектрів ФЛ InхGa1-хN 

КЯ не дозволяє отримати однозначну інформацію про конфігурацію конкретної КЯ. 
Необхідно також відзначити високу інтенсивність випромінювання від тонких шарів InGaN 
(d = 2,5 нм), яка перевищує більше ніж в 30 разів сигнал від бар’єрних шарів, що свідчить 
про досконалість КЯ. В спектрі ФЛ не реєструється ”жовта” смуга люмінесценції 
обумовлена наявністю дефектів в GaN.    

Для уточнення параметрів випромінювання світлодіодної структури  необхідно 
використовувати інші доповнюючи методи неруйнівного контролю квантово-розмірних 
гетеросистем, такі, наприклад, як спектроскопія КРС.  

На рис.2 показано спектр КРС світлодіодної структури In0.20Ga0.80N/GaN  отриманий в 
Z(X,–)-Z геометрії, де  Z – направлена вздовж С-осі 
вюртциту.   

Відомо, що ідеальний GaN-кристал має 
гексагональну структуру вюртцита (просторова 
група 4

6vC ). Згідно теоретико-групового аналізу 
оптичні фонони в Г-точці ( qr =0) належать 
неприведеному  представленню  Гopt = А1(Z)+ 2В + 
E1(X,Y) + 2Е2 , де X,Y,Z – напрямки поляризації [1]. 
З них дипольно-активні моди симетрії А1, E1 
розщеплюються на повздовжню оптичну (LO) і  
поперечно оптичну (ТО) компоненти і 
проявляються в КРС і ІЧ спектрах, дві моди 
симетрії Е2 тільки КРС-активні, а моди симетрії В 
(німі (silent) моди) не проявляються в оптичних 
спектрах. В результаті спектр КРС першого 
порядку складається з шести оптичних мод:  
А1(LO),  А1(ТO), E1(LO),  Е1(ТO), Е2(high) і Е2(low). 
Вибираючи відповідний кристалічний напрямок 
поширення збуджуючого світла і напрямок реєстрації розсіяного світла, а також поляризацію 
світла в цих напрямках (геометрію розсіяння) можна спостерігати КРС на оптичних фононах 
різної симетрії.  

Для геометрії зворотного розсіяння для (0001) поверхні (вздовж вюрцитної с-осі) 
дозволено розсіяння тільки на Е2 і А1(LO) фононах Ga(Al)N.   

Рис.1. Спектри фотолюмінесценції 
світлодіодної структури 

In0.20Ga0.80N/GaN. 

Рис.2. Спектр КРС світлодіодної 
структури In0.20Ga0.80N/GaN  при 
збуджені Ar-Kr лазером довжиною 
хвилі λзб=488,0 нм (hν = 2,54 еВ). 

Т= 300К.
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В спектрі КРС реєструється інтенсивна фононна лінія, яка відповідає дозволенному 
розсіянню на неполярних коливаннях Е2(high) симетрії. Спостерігається також складна 

форма фононної лінії в частотній області 
повздовжніх оптичних (LO) коливань в InGaN 
шарах. Процес підгонки розрахункової кривої і 
експериментальної (див. вставка рис.2) дозволяє 
виділити три складові лоренцевські лінії які 
відповідають розсіянню на 1

LOA (GaN) (ω≈736 
cм-1) бар’єрних і контактних GaN шарів,  

1
LOA (In0.08Ga0.92N) (≈726 cм-1) і 1

LOA (In0.2Ga0.8N) 
(≈708 cм-1)  шарів КЯ. Зазначимо, що тонкі 
епітаксійні шари твердого розчину InхGa1-хN, як 
правило, мають достатньо низьку структурну 
досконалість. В результаті, інтенсивність 

1
LOA моді в спектрі КРС є низькою, а ширина 

лінії великою. Ми вважаємо, що в нашому 
випадку реалізуються умови близькі до 
резонансного підсилення КРС обумовленого 
наявністю домішкових енергетичних станів в 

нітридних шарах. Це твердження підтверджується можливістю одночасного спостереженням 
в досліджуваних структурах достатньо інтенсивної антистоксової ФЛ  InхGa1-хN КЯ.  

Для встановлення характеру розподілу деформацій і досконалості кристалічної 
структури по товщині нітридних епітаксійних шарів нами проведені вимірювання спектрів 
конфокальної мікро-КРС, показані на рис.3    

Із рис.3 видно, що змінюючи глибину фокусування і наближені до шарів InхGa1-хN КЯ 
спостерігається резонансне підсилення інтенсивності КРС.  

Результати аналізу фононних ліній для різних шарів світлодіодної структури 
приведені на рис. 4.  

 
Рис.4. Залежність інтенсивності фононних ліній (а), частоти (б) і напівширини (в) для  
InхGa1-хN КЯ. Т=300К.   

 

Таким чином, аналіз локальних фононних спектрів нітридів отриманих методом 
конфокальної субмікронної спектроскопії КРС показав наявність значного градієнта і 
анізотропії пружних деформацій в напрямку росту нітридних шарів, що корелює з 
неоднорідностями їх полікристалічної структури.  

Автор висловлює щиру подяку Конаковій Р.В. за надані для дослідження структури.  
 

1. W.Hayers and R.Laudon, Scattering of light by Crystals (Wiley, New York, 1978). 

Рис.3. Спектри конфокального КРС 
світлодіодної структури 

In0.20Ga0.80N/GaN.  λзб=488,0 нм. Т= 300К.
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кристалів Cd1-xMnxTe та Cd1-xZnxTe 

 
Бойко М.І., Байдулаєва А., Власенко О.І., Даулетмуратов Б.К., Мозоль П.О. 

Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України 
03028, м. Київ, проспект Науки, 41, bojko@isp.kiev.ua  

 
Взаємодія потужного імпульсного лазерного випромінювання з поверхнею 

напівпровідникових матеріалів призводить до лазерноіндукованої модифікації поверхні і 
відповідно до зміни її фізичних параметрів та при певних умовах викликає формування 
структур різної морфології. 

У зв'язку з цим нами було досліджено вплив лазерного опромінювання на 
фотоелектричні властивості поверхні напівпровідникових кристалів Cd1-xMnxTe та 
Cd1−xZnxTe. 

Одним з найбільш інформативних методів дослідження фотоелектричних 
властивостей високоомних напівпровідників є фотопровідність (ФП), оскільки цей метод 
дозволяє визначити енергетичне положення рівнів локальних дефектів. 

Зразки опромінювали імпульсами багатомодового рубінового лазера, що працює в 
режимі модульованої добротності. Тривалість імпульсу 82 10 cτ −= ⋅ , густина потужності 
лазерного випромінювання І = 2 МВт/см2, що є нижчою за поріг руйнування матеріалу, 
кількість імпульсів десять. Опромінювання проводили при кімнатній температурі. 
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Рис. 1. Спектри ФП при Т = 300 К кристалу Cd1-xMnxTe (x=0,1) до (крива 1) і після 
опромінювання зразка (крива 2). 

 
Вимірювання спектральних характеристик ФП кристалів проводили до та після 

лазерного опромінювання, на установці змонтованій на базі монохроматора МДР-3. Для 
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вимірювання фотосигналу використовували селективні підсилювачі з синхронним 
детектуванням. Виміряні спектри ФП нормувались відносно розподілу лампи розжарення, 
яка виступала в ролі джерела випромінювання світла. Виміри проводили при кімнатній 
температурі. 

На спектрах ФП вихідних кристалів Cd1−xMnxTe (x=0,1) (рис. 1. крива 1) та Cd1−xZnxTe 
(x=0,04) (рис. 2. крива 1) спостерігається зона-зонна смуга, яка обумовлена власним 
поглинанням.  

Після опромінювання зразків відбувається збільшення величини ФП як в областях 
фундаментального поглинання, так і в областях поверхневого поглинання, та зменшення ФП 
в довгохвильовій стороні спектру. Відбувається зсув максимумів ФП в короткохвильову 
сторону, що пояснюється зміною складу твердого розчину в приповерхневій області 
кристалу (рис. 1. крива 2) та (рис. 2. крива 2). 

Поява додаткових смуг в короткохвильовій області спектру ФП Cd1-xMnxTe (x=0,1) 
(рис. 1. крива 2) пов’язано з утворенням поверхневих структур, а їх прояв в різних частинах 
спектру обумовлено різницею в розмірах цих структур. 
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Рис. 2. Спектри ФП при Т = 300 К кристалу Cd1-xZnxTe (x=0,04)до (крива 1)  

і після опромінювання зразка (крива 2). 
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Структурні та електрофізичні властивості нанокомпозитних 
плівок SiO2(Si) отриманих іонно-плазмовим розпиленням 

 
Братусь О. Л., Євтух A.A., Литвин О.С., Войтович М.В. 

Інститут Фізики Напівпровідників ім.. В.Є. Лашкарьова НАН України. 
41 пр. Науки, 03028, Київ, Україна, e-mail: bratus1981@mail.ru   

 
На сьогоднішній день, кремнієві (Si) нанокристали, які містяться в SiO2 матриці 

використовуються як активний шар в одно – електронних та оптичних приладах. Для 
застосування такого шару в одно – електронних приладах потрібна детальна інформація про 
структурні та електрофізичні характеристики Si нанокристалів в SiO2 матриці. 

Основною метою даної роботи було дослідити структурні та електричні властивості 
нанокомпозитних плівок SiO2(Si), отриманих методом іонно-плазмового розпилення для їх 
подальшого використання як середовища, для накопичення та зберігання електричного 
заряду в структурах енергонезалежної пам’яті. 

Плівки SiOx отримувалась методом іонно-плазмового розпилення кремнієвої мішені у 
вакуумі на с-Si (n - тип) підкладці в атмосфері аргону та кисню. Основні параметри 
технологічного процесу: тиск процессу осадження становив p=8×10-4 мм.рт.ст., підкладка 
нагрівалась до температури 150ºС, швидкість осадження становила 20-25 нм/хв. 

Для дослідження впливу температури на трансформацію плівки SiOx в нанокомпозитну 
SiO2(Si) плівку з кремнієвими нанокристалами в діелектричній матриці SiO2, проводилися 
відпали при різних температурах (Т=1000 ºС, 1050 ºС та 1100 °С ) протягом 30 хв в атмосфері 
азоту. 

Після осадження плівок та температурних відпалів, за допомогою методу еліпсометрії 
(λ=632,8 нм) визначались їх товщина та показники заломлення.  

Морфометрію поверхні плівок до та після відпалу проводили на атомно-силовому 
мікроскопі (АСМ) серії NanoScope IIIa в режимі періодичного контакту кремнієвими 
зондами із номінальним радіусом заокруглення вістря до 10 нм.  

ІЧ-спектри плівок вимірювалися в діапазоні 800-1400 см-1 на Фур’є спектрометрі 
Spectrum BX фірми Perkin - Elmer.  

Для дослідження електрофізичних характеристик (I-V, C-V) плівок SiOx та SiO2(Si) 
формувались МОН варактори.  

Виміри вольт-фарадних (C-V) характеристик проводили за допомогою характеріографа 
АМЦ 1533 на частоті тестируючого сигналу 1 МГц при швидкості розгортки пили напруги 
50мВ/с. 

Виміри вольт-амперних характеристик (I-V) проводилися за допомогою 
автоматизованого комплексу, що складається з керованого джерела напруги та 
пікоамперметра Keithley-6485.  

На рис.1. представлені спектри пропускання вихідної та відпаленої (Т=1100 ºС) плівки 
окислу кремнію. Видно, що основна смуга поглинання SiOx плівки з максимумом 
νм1=1026 см-1 , після відпалу,  помітно зміщується у високочастотну область до νм2=1076 см-1 
із дворазовим збільшенням площі. Цей факт в основному пов’язують із зміною фазового 
складу окислу кремнію. Таким чином, в процесі іонно-плазмового напилення  SiOx плівки 
відбувається часткове окислення атомів кремнію (кремнієвої мішені), а процент окислених 
атомів залежить від газового співвідношення аргону та кисню, що подаються в камеру під 
час процесу напилення плівок.  

Аналіз АСМ зображення рельєфу вихідної плівки SiOx, отриманої методом іонно-
плазмового розпилення показав, що дана поверхня однорідна (RMS ≈ 0,18 нм ), сформована 
дрібними зернами з видимим діаметром до 10 нм і висотою до 0.4 нм. Вплив відпалу 
досліджувався для зразків з різною концентрацією кремнію у вихідній плівці. Показано, що 
температурний відпал привів до значної зміни рельєфу: на фоні вихідної поверхні 
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утворились окремі наноострівці кремнію. Відпал зразка з меншою концентрацією кремнію 
при температурі 1000 ºС зумовив формування наноострівців з видимими діаметрами основи в 
межах 15-20 нм і висотами 0,3-1,5 нм та густиною порядку 4 х1010см -2, при більшій 
температурі (1100 С) - густина острівців незмінна, але збільшився діапазон їх розмірів: 15-30 
нм та 0.5-2.0 нм, відповідно див. рис.2. Поведінка зразка з більшою концентрацією кремнію 
при рості температури відпалу інакша. При 1050 ºС на поверхні утворились два типа 
острівців: дрібні з видимими діаметрами основи в межах 15-20 нм і висотами 0,3-1,0 нм та 
густиною порядку 4 х1010 см - 2 та більші із розмірами 40-50 нм і 0,5-1,0 нм, відповідно та 
густиною 1,2 х1010 см-2. Вища температура відпалу 1100 С приводить до утворення 
однорідних за розмірами, але більших острівців з видимим діаметром в межах 40-60 нм, 
висотою 1,0-2,0 нм та меншою густиною – 8 х109 см-2 (див. рис.3).  

Порівнюючи вплив концентрації кремнію на формування рельєфу внаслідок високо 
температурного відпалу, можна зробити наступний висновок. Чим вища концентрація 
кремнію у вихідних плівках, тим більші острівці формуються із відпалом, густина яких 
відповідно зменшується.  

На рис.4 показана типова високочастотна (1 МГц) темнова вольт – фарадна (C-V) 
характеристика зразка. Напрямок руху С-V гістерезиса відбувається за годинниковою 
стрілкою, що вказує на накопичення від’ємного заряду, який пов’язується із захопленням 
електронів, які рухаються з  підкладки кремнію n – типу в режимі акумуляції приповерхової 
області напівпровідника на нанокристали кремнію що знаходяться в SiO2 матриці. На рис. 5. 
зображені С-V характеристики, що відображають процесам зарядки (крива 2) та розрядки 
(крива 3) кремнієвих нанокристалів в SiO2 матриці. Даний результат пояснюється в разках 
еквівалентної схеми ємностей для МДН структур з нанокристалами кремнію в діелектрику, 
яка зображена на вставці рис.3. та узгоджується з I-V вимірами (рис.6). 
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Рис. 1. Спектри пропускання вихідної (1) 
та відпаленої (2) плівки при Т=1100 ºС 
протягом 30 хв в атмосфері N2  

Рис.2. АСМ зображення топографії 
плівки з меншою концентрацією, 
відпаленої при температурі 
Т=1100ºС. 
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Рис.3. АСМ зображення топографії 
плівки з більшою концентрацією,  
відпаленої при Т=1100ºС. 
 

 
Рис.4. Типова С-V характеристика 
нанокомпозитної SiO2 (Si) плівки 
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Рис.5. Типова С-V характеристика:  
1- вихідна; 2- після прикладання +5 В 
протягом 50с; 3 - після прикладання -8В 
протягом 50 с.  

Рис.6. Типова I-V характеристика: 
1- вихідна; 2- після прикладання +5 В 
протягом 50 с; 3 - після прикладання 
-8 В протягом 50 с. 
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Особливості низькотемпературної фотолюмінесценції  
кристалів Сd1-хZnхTe після створення на їх поверхні  

квантово-розмірних структур  
 

Насєка Ю.М.1, Литовченко Н.М.1, Литвин П.М.1, Медвідь А.П.2,  
Мичко А.M.2, Стрільчук О.М.1  

1. Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України.  
Проспект Науки, 41, 03028 Київ, Е-mail: naseyur@meta.ua 

2. Riga Technical University, 14 Azenes Str., 1048 Riga, Latvia, E-mail: medvids@latnet.lv 
 

Квантово-розмірні структури (КРС), сформовані на поверхні напівпровідника, 
приводять до змін фізичних властивостей, притаманних об’ємному  кристалу. Це і зумовлює 
постійно зростаючий науковий інтерес до цих об’єктів. Крім того, наноструктури мають 

цілий ряд практичних засто-
сувань, а саме, вони є гарним 
об’єктом для створення 
перспективних приладів на новій 
фізичній основі: лазерів на 
квантових ямах та квантових 
точках, а також джерел випромі-
нювання терагерцового діапазону 
та нових фотоприймачів. Отже, 
метою дослідження було 
встановлення змін оптичних 
властивостей кристалів СdZnTe 
внаслідок формування на їх по-
верхні квантово-розмірних струк-
тур на прикладі низькотемпера-
турної фотолюмінесценції (НФЛ). 
В даній роботі досліджувались 
зразки Cd1-xZnxTe (x = 0.1) 
розмірами 10×10×2 мм3 з 
питомим опором ρ ≥ 1010 Ом×см. 
Наноструктури на поверхні 
кристалів створювались шляхом 

лазерного сканування (в якості лазерного джерела використано Nd:YAG лазер з тривалістю 
імпульса 10 нс, який випромінює на довжині хвилі λ = 532 нм з інтенсивністю 12 МВт/см2). 
Наявність КРС встановлено за допомогою атомно-силового мікроскопу. Їх поверхнева 
густина становить ≈ 1.5 – 2 × 108 мм-2. Для збудження фотолюмінесценції використано 
твердотільний лазер з діодною накачкою (DPSSL: LAB-GT-HD50), який також випромінює 
на довжині хвилі λ = 532 нм з потужністю більше 100 мВт. Для реєстрації сигналу 
фотолюмінесценції використано охолоджуваний ФЭУ-62, а для запису спектрів – 
монохроматор МДР-23. На рис. 1 представлено спектри НФЛ (Т = 5К) кристалів СdZnTe: 
вихідного та після створення на його поверхні КРС. Як видно, в спектрах спостерігаються 
такі смуги: 

а) смуга D0X з положенням максимуму для вихідного зразка 1.6478 еВ та напівшииною 
2.8 меВ, яка пов’язана з анігіляцією екситона X, зв’язаного з  мілким нейтральним донором D0; 

б) смуга А0X з положенням максимуму для вихідного зразка 1.6370 еВ та 
напівшириною 8 меВ, яка пов’язана з анігіляцією екситона X, зв’язаного з мілким 
нейтральним акцептором  А0.  
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Рис.1. Спектри низькотемпературної (Т = 5 К) 
фотолюмінесценції кристалів CdZnTe: 1-вихідний 
зразок, 2 – зразок після формування на його поверхні 
квантово-розмірних структур. 
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в) смуга А0X-LO з положенням максимуму 1.6150 еВ, яка є першим фононним 
повторенням екситонної смуги А0X, та віддалена від неї на 22 меВ в довгохвильову область 
спектра; 

г) в бласті 1.4 – 1.5 еВ 
спостерігається складна смуга 
Д, яку пов’язують з реком-
бінацією на глибоких дефектах 
(які утворюються при об’єдна-
нні донорних домішок з  
власними акцепторами VCd, 
шляхом формування комплек-
сів, що зазвичай називають А-
центри, які розташовані на 
приблизній глибині Ev – 
0.15 еВ) та яка складається з 
основної лінії та її численних 
фононних повторень. 

Як видно, формування 
КРС фактично не впливає на 
смугу пов’язану з рекомбіна-
цією на глибоких дефектах, за 
винятком невеликого зменшен-
ня її інтенсивності, що говорить 
про певне післяростове, стиму-
льоване лазером впорядкування 
кристалічної структури дослі-
джуваного зразка. Що сто-
сується екситонних смуг, то для 

них чітко спостерігається зміщення положень максимумів в область більших енергій (на 
2.4 меВ) та невелика зміна співвідношення їх інтенсивностей. Зміна співідношення 
інтенсивностей смуг А0X та D0X вказує на те, що формування КРС впливає на концентрації 
центрів А0 та D0. Докладніше проаналізуємо зміщення екситонних смуг в область більших 
енергій. Таке короткохвильове зміщення можна пояснити на основі теорії екситонного 
квантового обмеження (Quantum confinement theory). Відповідно до неї електрони в зоні 
провідності та дірки у валентній зоні просторово обмежені потенціальним бар’єром 
поверхні, або захоплені квантовою ямою. Через таке обмеження носіїв енергетично 
найменший оптичний перехід з валентної зони в зону провідності стає можливим вже при 
більшій енергії, що приведе до розширення Eg. Таким чином, збільшується енергія (сума 
кулонівських потенціальної та кінетичної енергій) електрон-діркових пар (екситонів), як 
зв’язаних з нейтральним донором D0, так і нейтральним акцептором А0. Отже, 
короткохвильове зміщення в спектрах НФЛ зумовлене об’єднаним ефектом збільшення 
власного значення Eg та електрон-фононною взаємодією [1, 2]. Подібні зміни спектрів 
спостерігаються і тоді, коли в кристалах CdZnTe збільшується концентрація цинку. Проте в 
ході лазерного опромінення відбувається нагрів приповерхневої області напівпровідника. 
Цинк, маючи найменший атомний радіус, дрейфує в глиб об’єму, прямуючи  проти градієнта 
температури [3]. Тобто, в приповерхневій області концентрація цинку зменшується. Тому 
спостерігалося б зміщення спектру в область менших енергій. Алe, як видно, зміщення 
положень максимумів смуг зв’язаних екситонів відбувається в область більших енергій. 
Звідси слідує, що зміна спектру зумовлена саме формуванням на поверхні кристалу 
квантово-розмірних структур. 

Слід зауважити, що в спектрі кристалу з КРС на поверхні (рис. 2) за крайовою смугою 
спостерігається смуга з положенням максимуму 1.8718 еВ, яка не характерна для звичайного 
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Рис. 2. Спектри низькотемпературної (Т = 5К) 
фотолюмінесценції кристалів CdZnTe в крайовій 
(екситоній) та ближній закрайовій області: 1-вихідний 
зразок, 2 – зразок після формування на його поверхні 
квантово-розмірних структур. 
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спектру НФЛ об’ємного кристалу CdZnTe. Ймовірно вона пов’язана саме з утвореними на 
поверхні нанокристалітами. В статті [4] та інших роботах згадується лінія, яка 
спостерігається у діапазоні 1.8 – 2.2 еВ, яка є саме лінією люмінесценції наноструктур 
CdZnTe. В нашому випадку вона знаходиться ближче до значення 1.8 еВ та є не інтенсивною. 
Ці особливості лінії  1.8718 еВ ймовірно можна пояснити тим, що в нашому випадку 
нанокристаліти дуже неоднорідні по розмірах і їх всього один шар. 

Таким чином встановлено, що ефект формування наноструктур приводить до зміщення 
енергетичного положення екситонних смуг в короткохвильову область, тобто до збільшення 
ширини забороненої зони напівпровідника в приповерхневій області завдяки ефекту 
квантового обмеження. Тому метод НФЛ може буди перспективним для виявлення на 
поверхні напівпровідників КРС. 
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Особливості квантової локалізації двомірного електронного газу 
в гетероструктурах AlGaN/GaN 
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Низьковимірні квантові гетероструктури на основі нітридних напівпровідників GaN 

та AlGaN широко застосовуються в приладах сучасної мікро- та оптоелектроніки [1]. Це – 
потужні польові транзистори з високої рухливістю електронів (HEMT), резонансно-тунельні 
діоди, інжекційні світлодіоди, лазери. Однак незважаючи на прогрес у розробках GaN-
приладів, деякі властивості GaN-структур визначені недостатньо і потребують уточнення [2]. 
Так, якщо ефективна маса електронів в епітаксійних шарах GaN варіюється на рівні 0.2m0 (m0 
– маса вільного електрону), то ефективна маса електронів двомірного електронного газу 
(2DEG) в гетероструктурах AlGaN/GaN по даним різних авторів має розкид значень від 
0.17m0 до 0.24m0 (Рис. 1). Метою даної роботі було власне дослідження ефективної маси 
2DEG в AlGaN/GaN гетероструктурах з різним ступенем локалізації електронів в квантової 
ямі на гетерограниці AlGaN-GaN.  

Досліджувались номінально нелеговані гетероструктури AlGaN/GaN, вирощені 
методом металоорганічної газофазної епітаксії на монокристалічних підкладках с-Al2O3 
орієнтації (0001) товщиною 430 мкм. Зразки мали HEMT-структуру і містили базовий шар 
GaN 1-3 мкм, бар’єрний шар AlхGa1-хN (х=0.25-0.33) 20-30 нм, покриваючий шар GaN 1.5-
3 нм та пасивувальний шар SiNx. Один зі зразків містив 1 нм шар-спейсер AlN між GaN та 
AlGaN для поліпшення транспорту носіїв. Концентрація неконтрольованих домішків в 
зразках не перевищувала 1016см-3. Омічні контакти виготовлені Ti/Al/Ni/Au металізацією. 
Були виконані магнітотранспортні вимірювання, включаючи спостереження ефекту Холла та 
осциляцій Шубнікова–де Гааза в діапазоні температур від 0.3 до 300 К та магнітних полів до 
10 Т. Ці вимірювання підтвердили наявність провідного каналу 2DEG з високою густиною та 
рухливістю електронів внаслідок спонтанної та п’єзоелектричної поляризації в зоні 
гетеропереходу та інжекції носіїв. Із залежностей магнітоопору були отримані параметри 
2DEG: концентрація ns≈1.1-1⋅1013см-2 рухливість μ≈2-11⋅103см2⋅В-1с-1 (0.3 К), ефективна маса 
електронів з енергією Ферми me*=0.22-0.19m0. Були виконані теоретичні розрахунки 
енергетичної зонної структури та електронних властивостей гетероструктур на основі 
самоузгодженого розв’язку рівнянь Пуассона та Шредінгера. Ці розрахунки показали, що 
при формуванні каналу 2DEG на гетерограниці має місце проникнення хвильової функції 
електронів в бар’єр та її гібридизація (Рис. 2). На цій основі було розраховано ймовірність 
проникнення хвильової функції в бар’єр. За наявності AlN спейсеру ця ймовірність звичайно 
мала, але в типових AlGaN/GaN HEMT-структурах вона значно збільшується відповідно до 
умов локалізації 2DEG. Були проаналізовані інші фактори впливу: густина електронних 
станів, непараболічність зони провідності, електрон-фононна взаємодія та ефект магнітного 
поля. Знайдено, що у більшості випадків саме гібридизація хвильової функції є головним 
фактором, що впливає на ефективну масу електронів 2DEG HEMT-подібних структур. 
Підсумкові дані на Рис. 3 демонструють значно більш когерентну картину, ніж первинна 
"зоряна мапа" на Рис. 1. Екстраполяцією залежності до нульового значення (Pb→0) 

визначено ефективну масу електронів на краю зони провідності ≅0.2m0. Ця величина 
збігається з даними для GaN. 

Таким чином встановлено, що ефективна маса електронів 2DEG в AlGaN/GaN 
дорівнює (0.2±0.01)m0, а розкид вимірюваних значень, що спостерігається у зразках різної 
конфігурації, пов'язаний з особливостями квантової локалізації, а не з густиною 2DEG.  
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Рис. 1. Експериментальні значення ефективної маси електронів у AlGaN/GaN гетеро-
структурах в залежності від густини 2DEG по даним різних авторів. 

 

 
Рис. 2. Теоретичні розрахунки енергетичної зонної структури та розподілу хвильової 
функції електронів у досліджених AlGaN/GaN гетероструктурах.  
 

 
 

Рис. 3. Залежність ефективної маси 2DEG в AlGaN/GaN гетероструктурах від імовірності 
проникнення хвильової функції в бар'єр. Обробка даних: [15] Knap et al. (1997), [16] Knap et al. 
(1999), [17] Wong et al. (1998), [21] Saxler et al. (2000), [22] Braña et al. (2000), [23] Hang et al. (2001), 
[26] Syed et al. (2003), [29] Cho et al. (2005). A, B, C – дана робота.  
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Особливості електролюмінесценції та захоплення заряду у 
структурах SiO2-Si, що імплантовані іонами Eu+ 
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 Плівки SiO2, що імплантовані іонами Eu+, демонструють здатність до випромінювання 
у видимій області спектру на різних довжинах хвиль в залежності від прикладеної напруги 
[1]. Але час життя таких світловипромінюючих структур недостатній у порівнянні зі 
структурами типу АIIIВV. Для подолання цього недоліку необхідне більш глибоке вивчення 
процесів захоплення заряду у діелектрику та деградації електролюмінесценції. 
 Мета даної роботи – вивчення взаємозв’язку процесів електролюмінесценції та 
захоплення заряду у МДН структурах з імплантованим Eu+ шаром SiO2, що були піддані 
різним видам післяімплантаційного відпалу. 
 В роботі проведений аналіз спектрів 
електролюмінесценції структур SiO2/n-Si з шаром 
SiO2, який був імплантований іонами Eu+. Зразки 
були піддані термічному відпалу у діапазоні 
температур 800 – 1000°С, а також швидкому 
термічному відпалу при температурі 1000°С, 20 
мсек. Товщина шару SiO2 становила 100 нм, 
енергія імплантації – 100 кеВ, концентрація 
домішки Eu+ – 0,1 – 1,5 ат.%. З метою підвищення 
стійкості структур до пробою шар SiO2 був 
вкритий шаром SiON товщиною 100 нм (рис.1). 
 Спектри ЕЛ вимірювалися у діапазоні 300 
– 750 нм у режимі постійного струму. У спектрах 

структур, що були термічно відпалені у 
діапазоні температур 800 – 900°С, та 
структур, що відпалені за допомогою 
лампи-спалаху, спостерігаються вузькі 
лінії (573, 590, 618 та 659 нм), які 
відповідають переходам між 
оболонками 4f6D0 – 7Fj (j=0, 1, 2, 3) у 
Eu3+ та широкі лінії у діапазоні 410 – 470 
нм, відповідні до 4а65d – 4f7 переходів у 
Eu2+. Збільшення температури відпалу 
призводить до зменшення інтенсивності 
люмінесценції основних ліній, що 
пов’язані з європієм. У структурах, які 
відпалені при температурах 950°С та 
1000°С у ЕЛ спектрах відсутні лінії 
пов’язані з європієм, однак 
спостерігаються широкі лінії, які 
можуть бути пов’язані з дефектами у 
аморфній матриці SiO2 (рис.2). 

 

Рис.1.  МДН структура з шаром 
оксиду, який імплантовано іонами Eu. 
  

 
Рис.2.  Спектр електролюмінесценції шару SiO2, 
який був імплантований іонами Eu та підданий 
різним режимам післяімплантаційного відпалу. 
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 Інжекції носіїв заряду у шар SiO2, що проводиться у режимі Фаулера-Нордгейма 
призводить до генерації гарячих носіїв з енергіями до 15 еВ [2]. Поява гарячих електронів з 
високою енергією призводить до явища деградації у імплантованому SiO2, яке проявляється 
у зміні спектру у режимі постійного струму. 
 У режимі постійного струму всі лінії спектру, що спостерігаються у наших зразках 
збільшують свою інтенсивність з часом, що супроводжується збільшенням прикладеної 
напруги (рис.3). Збільшення напруги постійного струму відповідає захопленню негативного 
заряду у діелектрику. Показано, що імплантовані Eu шари діелектрику демонструють 
здатність захоплювати електрони у широкому діапазоні рівнів інжекції (1*1014-1*1018 е/см), 
що відповідає пасткам для електронів із перетином в діапазоні 10-15 – 10-19 см2. 
 

 
 

Рис.3.  Інтенсивність ЕЛ ліній 410 нм та 615 нм та кількість захопленого заряду, як 
функція кількості інжектованого заряду (1,5 % Eu, відпал 900°С). 

 
 Просвічуюча електронна мікроскопія високої роздільної здатності демонструє 
збільшення розмірів нанокластерів зі зростанням температури відпалу від 5 нм (для відпалу 
при температурі 800°С та за допомогою лампи-спалаху) до 20 нм (для відпалу при 1000°С) 
(рис.4), що значно більше ніж спостерігається у двоокису кремнію імплантованому іонами 
Tb або Gd. [3] 
 

 
 

Рис.4.  Результати просвічуючої електронної мікроскопії 
для зразків, які відпалені при 1000 °С. 
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 Ця посилена кластерізація може бути пов’язана з такою специфічною властивістю Eu, 
як наявність двох типів валентності (2+ та 3+). Наявність у шарі оксиду двох типів 
валентності Eu також підтверджується спектрами електролюмінесценції для структур, які 
були відпалені при температурах 900°С та нижче (рис.2). Можливість існування 2-х типів 
валентності призводить до виникнення окислів EuO та Eu3O4, які активно формуються при 
дефіциті кисню. Це, в свою чергу, зумовлює специфічні електричні властивості оксидів 
імплантованих Eu, відмінні від типових властивостей оксидів імплантованих іншими 
рідкоземельними домішками. 
 Припускається, що падіння інтенсивності спектру ЕЛ зі зростанням температури 
відпалу пов’язане зі збільшенням розміру нанокластерів. Трансформація спектру зі 
зростанням температури відпалу та посилене захоплення електронів на пастки з перетинами 
захоплення у діапазоні 10-15 – 10-19 см2 може бути пов’язане з формуванням дефектних 
оболонок навколо кластерів великих розмірів, що також підтверджується спектрами 
електролюмінесценції структур, які були відпалені при температурах 950°С та вище. 
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Елементний склад та випромінювальні властивості  
структур з Si-нанокластерами в плівках SiO2,  

синтезованих різними методами 
 

Хацевич І.М., Оберемок О.С., Мельник В.П., Попов В.Г., Романюк Б.М. 
Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, 

 Київ, пр-т Науки 41, e-mail: Khacevich@rambler.ru. 
 

Формування люмінесцентних кремнієвих нанокластерних структур, як правило, 
включає 2 етапи: 1) отримання плівок субоксиду кремнію – SiOХ (х<2) та 2) наступний 
відпал (1000-1200 0С), який забезпечує термічний розпад метастабільної фази субокисду 
кремнію та формування кремнієвих преципітатів. Такий підхід дає можливість сформувати 
наноструктури, які дають стабільну та інтенсивну фотолюмінісценцію (ФЛ) у видимій та 
ближній інфрачервоній областях спектру [1-2]. Світловипромінювальні властивості 
сформованих таким чином структур залежать від складу плівки (концентрації кремнію в 
плівці) та від параметрів термічної обробки. Зокрема, збільшення концентрації кремнію в 
плівці приводить до збільшення інтенсивності фотолюмінісценції (ФЛ) та зсуву смуги ФЛ в 
довгохвильову область. При цьому існує певна концентрація кремнію, при якій 
спостерігається максимальна інтенсивність ФЛ, подальше збільшення надлишкового 
кремнію приводить до зменшення ФЛ. Випромінювальні властивості кремнієвих 
нанокластерних структур визначаються не тільки концентрацією кремнію у вихідній плівці 
та параметрами термічного відпалу, а залежать і від способу синтезу вихідної плівки SiOX. 

Склад тонких плівок синтезованих методами PECVD та термічного напилення 
аналізувався за даними еліпсометричних вимірювань. Тобто, концентрацію надлишкового 
кремнію в плівці визначали за експериментально отриманим значенням показника 
заломлення. Виходячи з моделі ефективного середовища об’ємну концентрацію 
надлишкового кремнію можна визначити скориставшись формулою Бруггемана [3]: 
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де Sif  – об’ємна концентрація кремнію в плівці, Siε , 
2SiOε  та effε  –відносна діелектрична 

проникливість для кремнію, оксиду кремнію та ефективна для двохкомпонентної плівки, 
відповідно. При цьому треба врахувати, що показник заломлення та відносна діелектрична 
стала в загальному випадку комплексні величини: 
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де k  – коефіцієнт, який характеризує поглинання електромагнітної хвилі в речовині, а 1ε  та 

2ε  – дійсна та уявна частина відносної діелектричної проникливості, відповідно. 
Знаючи об’ємну концентрацію надлишкового кремнію, можна визначити атомну 

концентрацію кремнію в плівці SiC : 
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де 31028 −⋅=SiM кг/моль та 31044
2

−⋅=SiOM кг/моль – молярні маси кремнію та оксиду 

кремнію, відповідно, а  32,33·10=Siρ кг/м3 та  32,20·10
2

=SiOρ кг/м3 – відповідно, питома 
густина Si та SiO2. 
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Залежність атомної концентрації кремнію від показника заломлення плівки, 
розрахована за формулою (3), враховуючи співвідношення (1) та (2), наведена на рис. 1. 

Теоретично розрахована крива дещо відрізняється від експериментальних даних, 
причина цього полягає в цілому ряді припущень використаних при розрахунках, зокрема: 
наявність в плівці тільки атомів Si та О, однорідність плівки, наближення ефективного 
середовища та ін. Дані мас-спектрометрії вторинних іонів підтверджують однорідність 
розподілу кремнію по товщині плівки: для плівок синтезованих методом PECVD 
концентрація кремнію по глибині плівки змінюється не більше як на 1 ат. %, для термічно 
напилених плівок – не більше як на 4 ат. %. Дані рентгенівської фотоелектронної 
спектроскопії та оже-електронної спектроскопії підтверджують наявність в плівках окрім 
кисню та кремнію незначної кількості вуглецю та азоту. 

Розподіл кремнію в плівках SiO2 імплантованих Si+ нерівномірний і визначається 
енергією та дозою імплантації. Проте, розподіл кремнію по плівці при заданій енергії 
імплантації можна теоретично розрахувати (програма TRIM-91). Наші експерименти 
свідчать, що відхилення профілю розподілу кремнію по глибині плівки від передбаченого 
теоретичними розрахунками при заданих параметрах процесу незначне. 

Для з’ясування впливу методу синтезу вихідної плівки на випромінювальні 
властивості структур з Si-нк, трьома методами було сформовано плівки однакового складу 
(х=1,48-1,50), які піддавались однаковим термічним обробкам (11500С, 20 хв., Ar). Було 
виявлено, що ФЛ властивості таких структур суттєво відрізняються. Для плівок, отриманих 
методом PECVD, на спектрі ФЛ спостерігається інтенсивна смуга з максимумом біля 560 нм 
(рис. 2, крива 1), яка не характерна для плівок, отриманих іншими методами, після вказаних 
термічних обробок (рис. 2, криві 2, 3). Ймовірною причиною відмінності фотолюмінісцен-
тних властивостей є наявність азоту у плівках, отриманих методом PECVD. Тому ми 
вважаємо, що саме з наявністю азоту пов’язана така різниця у спектрах ФЛ. На нашу думку 
можливі три підходи до інтерпретації смуги ФЛ з максимумом біля 560 нм в плівках з 
домішкою азоту:  

1) наявність азоту приводить до того, що частина нанокластерів виявляється 
оточеною не оксидною матрицею, а нітридною, тобто смуга ФЛ біля 800 нм – характерна для 
Si-нк в матриці SiO2, а смуга ФЛ біля 560 нм – для Si-нк в матриці Si3N4;  
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Рис. 1. Залежність атомної концентрації кремнію в плівці SiOX  

від показника заломлення плівки. 
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2) азот модифікує границю поділу Si-нк/SiO2 (пасивує обірвані зв’язки) і приводить до 
того, що рекомбінація електрон-діркової пар відбувається не тільки через інтерфейсні рівні 
(смуга ФЛ біля 800 нм), а й безпосередньо в нанокластері (смуга ФЛ біля 560 нм);  

3) наявність азоту приводить до стабілізації дефектних комплексів, які відповідальні з 
смугу ФЛ біля 560 нм. Результати подальших досліджень впливу атмосфери відпалу на 
властивості структур з Si-нк свідчать на користь третього механізму. 
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Рис. 2. Спектри ФЛ для структур з нанокластерами Si в матриці SiO2, які були 

сформовані високотемпературним відпалом (11500С, 20 хв., Ar) плівок SiOX,  отриманих 
різними методами: 1) PECVD: x = 1,48; 2) термічним напиленням: х = 1,50 та 3) іонною 

імплантацією: E = 100 кеВ, DSi = 9,4×1016 см-2 
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Оптоелектроніка та сонячна енергетика 
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Збільшення інтенсивності випромінення InGaN/GaN наногетероструктур, як і інших 

світловипромінюючих структур, досягається збільшенням струмів (як постійних, так і 
імпульсних), однак якщо вони значно перевищують задані (виробником) максимальні, то це 
звичайно призводить до катастрофічного зменшення часу їх роботи.  

Раніше авторами відмічалось у [1], 
що величини максимальних струмів 
(критичні для збереження робочого стану 
хоча б на деякий час) залежать від способу 
підвищення струму — однокрокового чи 
багатокрокового з певним функціональ-
ним зв’язком.  

Для перевірки дієвості зазначеної 
кривої, було проведено дослідження часу 
роботи, InGaN/GaN світловипромінюючих 
структур, в залежності від передісторії їх 
навантаження в широкому спектрі 
функціональних залежностей рис. 1.  
Серед розглянутих послідовностей наявні 
функції, як із різними множниками, так і з 
різними показниками степеня, а саме: 

І1=1,86·n3,2+10; І2=1,86·n2,7+10; І3=1,86·n2,45+10; І4=2,94·n2+10; І5=1,03·n2+10; І6=1,86·n1,58+10; 
І7=1,86·n1,4+10, де n∈Z. Також проведено дослідження для лінійної залежності, яка містить 
таку ж кількість кроків ІL=16,7·n+10, що й зазначена в [1]. Область обмежена пунктиром 
вважається недосяжною, не вдається вивести структуру на режим 160 мА і за допомогою 
послідовностей, які розміщені після кривої І6=1,86·n1,58+10. 

 В роботі досліджено функціонування InGaN/GaN структур при протіканні через них 
постійного струму, що значно перевищує заявлений виробником постійний максимальний 
струм світлодіоду (Im=20 мА), в залежності від передісторії їх навантаження. Для 
експерименту відбирались структури з початковим статичним опором Rco=298÷300 Ом при 
постійному струмі I=10 мА.  

На рис. 2 зображено залежність величини Rc та L від часу роботи t при I=160 мА. 
Навантаження відбувалось покроково із затримкою 6 хв між кроками відповідно зазначених 
формул. 

В момент часу ≈1000 с (рис. 2, крива 2) спостерігається процес швидкого зростання 
статичного опору, який супроводжується різким зменшенням яскравості. У випадку виходу 
на режим згідно виразу І=1,86n2+10, цей процес починається значно пізніше (більше 1000 с) 
та є більш повільним. Для порівняння приведено криву функціонування структури, що була 
виведена на режим за допомогою виразу І4=2,94·n2+10 (рис. 2, крива 3), єдиної, що є 
конкурентоспроможною з поміж інших. Послідовності, що розміщені в області, яка 
обмежена пунктиром та І2=1,86·n2,7+10 взагалі є незадовільними та призводять до випадку 
рис. 2, крива 1 (завершуються пробоєм світлодіоду за час приблизно 600 с). 

 
Рис. 1. Різні режими навантаження світло 

випромінюючих структур. 



Лашкарьовські читання - 2009 37 

Зростання опору можна пов’язати із 
деградацією світловипромінюючої струк-
тури. Релаксація статичного опору свідчить 
про виникнення нових механізмів 
провідності в структурі та цілком 
визначено корелює із різкою втратою 
яскравості. Також, цікавим випадком є 
повторне зростання опору (рис. 2, крива 3), 
після чого світлодіод перейшов в режим 
безвипромінювальної рекомбінації. 

Вказана залежність І [1] визначена 
емпірично, на основі досліджень більше 
300 світловипромінюючих структур на 
основі InGaN/GaN, а також GaAsP та 
GaAlAs [1,2]. Одним з основних критеріїв її 
визначення була відсутність, припинення, 
або значне зменшення інтенсивності 

акустичної емісії (АЕ). При цьому протяжна в часі (5-10 хвилин) інтенсивна АЕ при 
надпорогових для виникнення АЕ J вказує на поточні активні процеси локальної динамічної 
перебудови дефектної підсистеми, схильність до деградації та на понижену надійність 
структури.  

Відсутність АЕ (або короткочасна АЕ) в кожному наступному кроці вказує на 
підвищену надійність структури (приладу). Це дозволяє здійснити попередній відбір більш 
стабільних структур та пристроїв, оскільки припинення АЕ означає припинення інтенсивних 
процесів дефектоутворення та перехід структури (при заданому J) у більш стійкий 
метастабільний стан і є підставою для збільшення J (нового кроку).  

Оскільки при І>120 мА деградація цих структур супроводжується інтенсивними 
процесами дефектоутворення (зі спонтанним виділенням механічної енергії, [1,2]), то, 
очевидно, що релаксація Rc свідчить про зміну механізмів провідності та зв'язок їх з цими 
процесами. 
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Рис. 2. Залежність статичного опору Rs та 
люмінесценції L від часу роботи 
світловипромінюючої структури. 
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Фулерен C60 має унікальні структурні та електронні властивості, а саме: сферичну 

форму, великий розмір (зовнішній діаметр 1 нм), невелику хімічну активність, низьку 
енергію перебудови, велику здатність поглинати електромагнітну енергію в 
ультрафіолетовій і видимій областях спектра [1, 2]. Молекули C60 у комбінації з металами є 
перспективними для створення оригінальних гібридних наноматеріалів з оптимальними 
каталітичними, оптичними і фотоелектричними властивостями [3, 4]. Інтенсивна розробка 
методів синтезу дозволяє реалізувати декілька варіантів таких гібридних структур. У першу 
чергу, це формування на модифікованій поверхні золота моношарів C60 з використанням 
біфункціональних амінозакінчуваних тіолів [5]. Атоми сірки (тіольна група) прикріплюються 
до золотої поверхні, тоді як аміногрупи ковалентно з'єднуються з 6,6 C-C зв'язком 
фуллеренового каркаса. Така ж ідея була використана для формування сферичних 
наночастинок з центральним золотим ядром та C60 оболонкою товщиною близько 5 нм [4]. 
Приєднання металевих наночастинок (НЧ) до фулеритової поверхні –альтернативний спосіб 
виготовлення нових гібридних наноматеріалів. Проте це важко здійснити через слабку 
хімічну активність фулерена С60. Хімічна модифікація плівок С60 приводить до збільшення 
хімічної активності фулеритових підкладок, а також запобігає утворенню великих кластерів 
у процесі формування частинок [6-8]. У даній роботі досліджено вплив хімічної модифікації і 
осадження золотих НЧ на оптичні властивості плівок С60 та фотоелектричні характеристики 
поверхнево–бар’єрних структур Au/C60/Si з тонким проміжним шаром фулерену. 

Методика експерименту. Тонкі плівки фулерена на кремнієвих (100) підкладках n-
типу були отримані методом термічного випаровування у вакуумі порошку С60 (Mer Corp., 
чистота 99,5%). Осадження здійснювалося при тиску 6,2·10-6 мм рт. ст. і температурі 
випаровувача 250°C без підігріву підкладки (зразок С60/Si). Середня товщина фулеритових 
плівок досягала 80 нм. Перед здійсненням хімічної модифікації зразки попередньо 
дегазувались у вакуумі, а потім, разом з декількома грамами октан-1,8-дітіолу, 
розміщувались в реакторі. Газофазна реакція (перший етап на Рис.1) відбувалася при тиску 
1 мм рт. ст. і температурі 140°С протягом 3 годин (С60-DT/Si). Процес утворення золотих НЧ 
на поверхні модифікованих плівок (другий етап на Рис.2) базується на відновлювальній 
реакції HAuCl4 з лимонною кислотою (С60-DT-Au/Si і, для порівняння, на вихідних С60-
Au/Si). При цьому вважається, що у такому розчині тіольні групи оточені AuCl4 аніонами, 
які потім трансформуються в золоті НЧ при відновленні лимонною кислотою.  

 
Рис. 1. Схема хімічної модифікації октан-1,8-дітіолом фулеритової плівки з подальшим 

утворенням золотих НЧ. 
 

Хімічна модифікація плівок С60 має запобігати утворенню великих золотих кластерів за 
рахунок хімічного зв’язку між сіркою (у складі октан-1,8-дітіолу модифікованої плівки) і 
атомами золота. Це підтверджується результатами високороздільної просвічуючої 
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електронної мікроскопії (HRTEM) (Рис.2). Як видно (Рис.2а), на поверхні вихідної плівки С60 
формуються великі кластери довільної форми, на відміну від хімічно модифікованих плівок 
(Рис.2б), де золоті НЧ мають сферичну форму з діаметром ~3 нм. 

 

 

а б

 
 

Рис. 2. HRTEM зображення золотих НЧ у вихідній (а) та хімічно модифікованій (б) плівках 
С60. 

 

Аналіз спектрів відбивання плівок в p- і s-поляризованому світлі при декількох  кутах 
падіння (15-75°) в діапазоні довжин хвиль 400-1100 нм дозволяє розв’язати обернену 
спектроскопічну задачу в одношаровій моделі на кремнієвій підкладці, тобто визначити 
товщину плівок (Табл.1), а також спектральну залежність показника заломлення n і 
коефіцієнта екстинкції k в цьому діапазоні. Ці дані надалі використовувались при розрахунку 
спектрів коефіцієнта поглинання плівок (α = 4πk/λ) і пропускання світла в 
напівпровідникову підкладку, що необхідно для обчислення внутрішньої квантової 
ефективності (тобто числа носіїв струму, що генеруються одним фотоном). Хімічна 
модифікація плівок октан-1,8-дітіолом збільшує коефіцієнт поглинання (C60-DT/Si) тільки в 
короткохвильовій області (Рис.3, крива 2). Осадження золотих НЧ на їх поверхню (C60-DT-
Au/Si) крім збільшення поглинання в цій області призводить до додаткового поглинання в 
спектральній області λ=550÷1000 нм (Рис.3, крива 4). Твердотільний С60 (фулерит) являє 
собою прямозонний напівпровідник [2]. Для визначення впливу обробки плівок на їх оптичні 
властивості побудовано залежності коефіцієнта поглинання від енергії квантів світла в 
координатах (α⋅hν)2 від hν, лінійна залежність в яких є характерною для прямозонних 
переходів. Тому лінеаризація цих залежностей на краю поглинання дозволяє визначити 
ширину забороненої зони досліджуваних плівок, яка зменшується з кожним етапом обробки 
(Табл.1). 
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Таблиця 1. Параметри досліджуваних шарів 

Зразок Товщина, нм 
Ширина 

забороненої 
зони, еВ 

C60 (1) 80.0±0.4 2.34±0.01 
C60-DT (2) 82.3±0.4 2.33±0.01 
C60-Au (3) 81.7±0.5 2.33±0.01 
C60-DT-Au (4) 90.6±0.5 2.32±0.01 

 

Рис. 3. Спектри коефіцієнту поглинання світла α для C60 (1), C60-DT (2), C60-Au (3), C60-
DT-Au (4) шарів на Si підкладці. 

 
Діодні структури виготовлялися напилюванням напівпрозорого шару золота (25.5 нм) без 

підігріву підкладки, через маску з отворами діаметром 1,3 мм. Омічний контакт (In) 
здійснювався на зворотній стороні кремнієвої пластини товщиною ∼300 мкм. На Рис.4а 
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показано спектри фотоструму короткого замикання нормовані на квант падаючого світла 
(зовнішня квантова ефективність, Qext (λ)), а на Рис.4б – спектри внутрішньої квантової 
ефективності Qint (λ). Слід зазначити, що удаване значення квантової ефективності більше 1 
(Рис.4б) свідчить лише про наявність не врахованого латерального фотоефекту, тобто 
зумовлене збиранням фотоносіїв заряду, що генеруються поза геометричною площею діода. 
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Рис. 4. Спектри зовнішньої (а) і внутрішньої (б) квантової ефективності для структур 

Au/C60/Si (1), Au/C60-DT/Si (2), Au/C60-Au/Si (3) і Au/C60-DT-Au/Si (4). 
 

Всі досліджувані структури мають плече в спектрах Qext (λ) або максимум в спектрах Qint 
(λ) в спектральній області λ<550 нм. Ці особливості обумовлені додатковим внеском у 
загальний фотострум кожного проміжного шару відповідної структури. Слід зазначити, що у 
випадку осадження золотих НЧ на поверхню модифікованих октан-1,8-дітіолом плівок 
(Au/C60-DT-Au/Si) відбувається збільшення фотоструму в спектральній області λ=600÷900 нм, 
на відміну від лише хімічно модифікованих плівок (Au/C60-DT/Si) або з осадженими НЧ золота 
на вихідних фулеритових плівках (Au/C60-Au/Si). Таке збільшення фотоструму структур з 
шаром C60-DT-Au добре корелює з відповідним збільшенням коефіцієнта поглинання цих 
плівок в цій області спектру. Це може бути зумовлене додатковою генерацією носіїв заряду в 
шарі C60-DT-Au або збільшенням фотогенерації носіїв струму в Si підкладці за рахунок 
збудження поверхневого плазмонного резонансу в золотих НЧ. 
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Секція 4 
 

Напівпровідникове матеріалознавство та 
сенсорні системи 
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Оптоелектронна сенсорна система для визначення парів 
органічних та неорганічних сполук 

 
Вахула О.А., Хоруженко Ю.В., Самойлова І.О., Кукла О.Л.  

Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, Київ. vahula@i.ua 
 

Хімічні сенсори - одна з областей сучасної сенсорики, що швидко розвивається. 
Більшість досліджень тут сконцентрована в напрямках зменшення розмірів датчиків, 
досягнення високої чутливості та швидкодії відгуків, а також пошуку нових 
високоселективних матеріалів на різноманітні аналіти. Хімічні сенсори мають широке 
застосування в медичній діагностиці та біомедичному аналізі, в екології навколишнього 
середовища (безперервний і довгостроковий контроль забруднюючих сполук), в харчовій та 
фармакологічній промисловості, в виробництві косметики та ін. 

Використована нами методика основана 
на реєстрації кольору тонкої інтерференційно 
забарвленої плівки, при цьому ми виходимо з 
того, що колір може бути визначений 
співвідношенням трьох компонент 
електромагнітного випромінювання - червоної 
R, зеленої G и блакитної B. Для трьохшарової 
структури «зовнішнє середовище – чутливий 
шар – підкладка» (рис.1) за допомогою формул 
Френеля проведено моделювання чутливості 
зміни кольору в залежності від варіацій 
товщини і показника заломлення чутливої 
плівки. 

В результаті моделювання було 
показано, що в якості підкладки найбільш 
підходящими для колориметричного аналізу інтерференційно – забарвлених чутливих шарів 
є матеріали з середніми значеннями коефіцієнтів заломлення і відбиття зокрема, з трьох 
типів підкладок що були розглянуті (скло, кремній, метал) найкращі результати по 
чутливості кольорової реєстрації отримані для кремнію. Також показано, що з точки зору 
реєстрації малих змін товщини та показника 
заломлення чутливого шару найкраща 
кольорова чутливість досягається в інтервалі 
товщин чутливого шару 180–300 нм (рис. 2). 
Встановлено, що в діапазоні кутів 0–60о 
коефіцієнт відбиття практично не залежить від 
кута падіння світла на структуру. 

Показано, що кольорова чутливість до 
зміни показника заломлення чутливого шару 
значено перебільшує чутливість до зміни 
товщини, що в свою чергу спонукає до 
використання матеріалів з більшою 
поруватістю і кількістю зв’язуючи 
адсорбційних центрів.  
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Рис.2. Чутливість кольору Sd до варіації 
товщини чутливого шару та Sn до  варіації 
її показника заломлення в залежності від 
товщини плівки; показник заломлення плівки 
n1 = 1.5, підкладка кремнієва, кут падіння 
світла нормальний. 

Рис.1. Схематичне зображення 
трьохшарової системи «зовнішнє 
середовище – чутливий шар – підкладка», 
прийнятої в модельних розрахунках. 
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Принцип роботи запропонованого засобу ґрунтується на порівняльному аналізі 
кольорових характеристик сигналів, що отримані в результаті зміни кольору хімічного 
сенсора до і після впливу на нього пару речовини – аналіту. Оптоелектронна 
колориметрична система реєстрації складається з проточної комірки, де міститься хімічний 
сенсор, спеціального кільцевого світлодіодного освітлювача як джерела світла, мініатюрної 
веб-камери як приймача світла та ПК (рис.3). Отримані дані у вигляді RGB- характеристик 
сенсорів обробляються за допомогою спеціального програмного забезпечення, на базі 
високорівневої мови програмування MATLAB. 

В даній роботі як чутливі шари були використані тонкі плівки трет-бутилкаліксаренів 
C[3]A, C[4]A, C[5]A, C[6]A, C[8]A. Плівки отримані термічним напилюванням у вакуумі на 
кремнієві поліровані підкладки розміром 20х20 мм при кімнатній температурі (297±2 оК). 
Товщина плівок у процесі напилювання контролювалася кварцовим вимірником товщини і 
складала біля 200 нм. Як досліджувані аналіти 
використовувались наступні групи органічних 
сполук: хлорвмісні речовини (хлороформ, 
дихлоретан), ароматичні речовини (толуол, ксилол), 
кетони (ацетон), ефіри (бутилацетат) та спирти 
(етиловый, ізопропиловий і бутиловий). 

Експеримент проводився наступним чином. 
Пари досліджуваних органічних речовин з різними 
концентраціями формувалися шляхом розмішування 
вихідних насичених парів сухим повітрям з певним 
ступенем розведення. Потім ця суміш прокачувалася 
через вимірювальну кювету об’ємом 2 мл, в якій 
знаходився сенсорний масив з каліксареновими 
шарами. 

Реєстрація кольорового зображення 
досліджуваного зразка відбувалася при кімнатній 
температурі та проводилась спочатку у його 
початковому стані, потім на протязі 10 сек. після 
введення парів аналіту через кожну секунду, та через 
2 хв. після продуву зразка сухим повітрям. Як сигнал 
відгуку для подальшої обробки у всіх випадках був 
обраний стан кольорового забарвлення плівки через 
10 сек. після введення парів. Вибір цього часу було 
обґрунтовано при дослідженні кінетики відгуків 
сенсору (рис. 4). 

Було досліджено концентраційні та 
селективні властивості плівок каліксаренів. З 
отриманих результатів видно, що хід 
концентраційних кривих відгуку для більшості RGB 

- сенсорів виглядає наступним чином: з ростом концентрації аналіту відгуки змінюються 
дуже незначно, і лише при перевищенні деякої концентрації (умовно порогової) величина 
відгуку починає зростати досить швидко. Такий хід відгуку типовий для плівок C[3]A, 
C[6]A, C[8]A. І лише для каліксарену C[5]A характерне достатньо лінійне зростання відгуків. 

На рис. 5 наведено діаграму селективності каліксаренових шарів до всіх аналітів. 
Виходячи з наведених даних, можна окреслити наступні характерні риси калікаренових 
шарів, як чутливих матеріалів. По-перше, найменша чутливість усіх плівок була до спиртів, 
особливо в RGB-вимірюваннях. По-друге, найбільші відгуки відмічені на хлорвмісні аналіти 
(хлороформ, дихлоретан). Найбільш чутливими типами каліксаренових шарів до всіх 
розглядуваних аналітів виявилися плівки C[5]A та C[6]A, а найменш чутливими плівки 
C[4]A. 

Рис.3. Блок-схема оптоелектро-
нного перетворювача. 
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Рис. 4. Типовий вигляд кінетики 
відгуку інтерференційного колори-
метричного сенсору. 
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Виходячи з даних наведених на рис. 5 можна відмітити, що різні каліксаренові шари 
мають перехресну, але в той же час кількісно різну чутливість до досліджуваних аналітів. 
Цей факт може бути покладений в основу створення багатоелементного 
мультипараметричного сенсору органічних 
речовин на основі чутливих плівок різних 
каліксаренів, коли вихідні сигнали з 
кожного окремого сенсорного елементу 
зчитуються і формують багатовимірний 
відгук, що обробляється за допомогою 
статистичних методів розпізнавання 
образів. При цьому кожний аналіт або 
суміш формує свій унікальний хімічний 
образ, що може бути математично 
представлений, відображений та 
порівняний з іншими. 

Досліджені також регенеративні 
якості каліксаренових чутливих шарів під 
впливом парів органічних речовин. 
Результати свідчать про високу 
відтворюваність відгуків розглянутих 
каліксаренлових шарів в дуже широкому 
концентраційному діапазоні. Необхідно 
відмітити, що після продуву і відновлення 
сенсорного елементу колір плівки практично завжди поверталася до свого вихідного 
значення, що свідчить про відсутність міцного хімічного зв’язування молекул всередині 
плівок каліксаренів, тобто взаємодія характеризується скоріше слабкими (координаційними, 
Ван-дер-ваальсовими) зв’язками. 

Як перспективний засіб такого призначення досліджено роботу розробленої нами 
оптоелектронної колориметричної системи реєстрації в сполученні з хімічними оптичними 
тонкоплівковими та стрічковими сенсорами на пари екологічно небезпечних речовин. Було 
створено тонкоплівковий інтерференційний колориметричний газовий сенсор побудований 
на принципі зміни кольору інтерференційно забарвленої чутливої плівки під дією різних 
органічних сполук та стрічковий сенсор амонію побудований на основі окислювально-
відновлювальної взаємодії амонію з сенсором в результаті чого відбувається зміна кольору 
сенсору. 

В результаті проведеної роботи було проведено моделювання, результати якого дали 
змогу визначити оптимальні матеріал підкладки, товщину чутливого шару та кут падіння 
світла на зразок. Досліджено кінетику відгуку чутливої плівки на пари різних органічних 
сполук – визначенні оптимальні час реєстрації відгуку та час відновлення плівки. Визначені 
чутливість, селективність та регенеративні властивості чутливої плівки. За результатами цих 
досліджень з’явились передумови до створення мультипараметричного багатоелементного 
газового сенсору. Створено макети інтерференційного колориметричного сенсору та 
стрічкового сенсору. Розроблено спеціальне програмне забезпечення для опрацювання даних 
отриманих за допомогою цих сенсорів. 
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Рис.5. Відносні відгуки RGB-сенсорів з 
чутливими шарами С[3]A, C[4]A, C[5]A, 
C[6]А, C[8]А до парів усіх досліджуваних 
аналітів при фіксованій концентрації 
аналітів, рівній Рн/2. 
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 Ефект локалізованого поверхневого плазмонного резонансу  
та його використання в сенсорних елементах на масивах 

наноструктур золота 
 

Лопатинський А.М., Лопатинська О.Г., Гринько Д.О., Чегель В.І. 
Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, lop2000@ukr.net 

 
Явище локалізованого поверхневого плазмонного резонансу (ЛППР), як колективна 

осциляція вільних електронів у нанорозмірних структурах благородних металів, стало 
широко привабливим для дослідників відтоді, як були розроблені різні методології 
виготовлення масивів наноструктур, які дають змогу виробляти значну множину систем 
наночастинок (НЧ) та наноструктурованих плівок [1]. Впродовж останніх років були 
продемонстровані чисельні важливі застосування цього явища, зокрема, Крейбіг [2] показав, 
що оптична густина іммобілізованого моношару колоїдних наночастинок золота є 
параметром, чутливим до показника заломлення оточуючого розчинника. Було 
продемонстровано декілька методів виготовлення наноструктурованих плівок, з яких 
найбільш прийняті – осадження НЧ з колоїдного розчину та наносферна літографія – 
достатньо широко використовувалися для дослідження фундаментальних властивостей цих 
систем [3,4]. Головним недоліком згаданих технологій є їх обмеженість, пов’язана з 
одноманітністю форми наночастинок, монодисперсністю та відтворюваністю, що негативно 
впливає на можливість їх широкого застосування. 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

Рис. 1. АСМ-зображення: а) масиву наноструктур золота в формі паралелепіпедів (120×130×50 нм), 
створений за допомогою наноімпринт-літографії; б) системи впорядкованих кластерів золота, виготовленої 
за допомогою технології темплатів із використанням електрофотографічного процесу; в) системи випадково 
розташованих кластерів золота, отриманої при вакуумному розпиленні золота на темплат, що виготовлений 
без використання електрофотографічного процесу. 
 

У даній роботі ми використовуємо нещодавно розроблену технологію наноімпринт-
літографії (НІЛ) для створення рівномірно орієнтованих та однорідних масивів наноструктур 
золота в формі паралелепіпедів (Рис. 1а), а також технологію виготовлення темплатів із 
системами впорядковано (Рис. 1б) та випадково (Рис. 1в) розташованих кластерів золота, які 
можуть бути базою для розробки сенсорів для виявлення біомолекул. Для створення 
темплатів використовувалися скляні підкладинки із шаром електропровідного оксиду олова, 
покритого плівкою фотопровідника-нанокомпозиту на основі N-вінілкарбазолу, що містив 
1,5% (мас.) CdSe та 0,3% (мас.) 2,4,7-тринітро-9-флуоренону, товщиною 820 нм. За 
допомогою електрофотографічного методу при експозиції зразка голограмою у плівці 
нанокомпозиту формувався локалізований заряд, що призводило до деформації поверхні 
плівки і утворення впорядкованого рельєфу. Після цього проводилося напилення золота 
термічним методом у вакуумі (10−2 Па), внаслідок чого на поверхні плівки утворювалася 
система впорядковано розташованих кластерів золота, геометрія яких та розташування 
відповідають величині локалізованого заряду. 

Для оцінки властивостей екстинкції світла наночастинками нами був застосований 
теоретичний метод моделювання оптичних властивостей наночастинок – теорія Мі для 
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сферичних частинок, в рамках якої переріз екстинкції частинки з оболонкою, із врахуванням 
мультипольних мод до порядку L , розраховується наступним чином: 
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a , b  – радіуси ядра та оболонки, )(zlψ , )(zlξ  та )(zlχ – функції Ріккаті-Бесселя. 
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Рис. 2. Змодельовані спектри перерізів екстинкції для сферичної золотої наночастинки радіусом 57 нм (що 
відповідає по об’єму паралелепіпеду 120×130×50 нм) із оболонкою (n = 1,46) різної товщини у буферному 
розчині PBS (n = 1,3396). 
 

Результати моделювання вказують на те, що при виникненні на поверхні наночастинок 
діелектричного покриття спектр екстинкції зміщується (Рис. 2). Тому ми демонструємо 
експериментальне підтвердження принципу оптоелектронного біосенсора для вимірювання 
біомолекулярних взаємодій у режимі реального часу. Розроблений ЛППР-сенсор (Рис. 3а) у 
використанні має мінімальні технологічні вимоги, а саме, наявність спектрофотометра УФ-
видимого діапазону та системи завантаження біопроби. Здатність сенсора до 
біомолекулярного розпізнавання залежить від зміни спектра екстинкції масиву НЧ (МНЧ) як 
функції біомолекулярної адсорбції до поверхні золота. 

На Рис. 3б представлені спектри екстинкції світла масивами наночастинок, 
зображеними на Рис. 1. Близькість максимумів спектрів екстинкції по довжині хвилі для 
масивів з наночастинками різних розмірів може бути пояснена тим, що наночастинки, 
виготовлені за допомогою НІЛ, хоч і мають форму паралелепіпеда з параметрами, які 
призводять до короткохвильового положення максимуму, але мала відстань між 
наночастинками (230 нм) призводить до виникнення взаємодії, яка, в свою чергу, спричиняє 
зсув максимуму екстинкції у бік більших довжин хвиль. В результаті експериментів по 
детектуванню адсорбції біомолекул найбільший відгук було отримано при застосуванні 
масивів МНЧ, виготовлених за допомогою НІЛ. МНЧ, виготовлені за допомогою технології 
темплатів, мають непоганий потенціал для використання в якості біосенсорної платформи, 
проте на даному етапі їх чутливість обмежена внаслідок можливого покриття поверхні 
золота фоточутливим нанокомпозитом або його похідними. 
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Рис. 3. а) Схематичне зображення експериментальної установки для вимірювання спектрів екстинкції: 1 – 
галогенне джерело світла, 2, 10 – дзеркала, 3 – поляризатор, 4 – поверхневі наноструктури з біомолекулярним 
шаром, 5 – проточна кювета, 6 – скло-керамічна підкладка, 7 – скляна підкладка, 8 – тримач зразка, 9, 11 – 
лінзи, 12 – оптоволоконний кабель, 13 – спектрометр, 14 – комп’ютер; б) Виміряні спектри екстинкції світла 
масивами наноструктур, які зображені на Рис. 1 (у позначеннях Рис. 1) у неполяризованому світлі. 
 

Щоб оцінити кінетичний відгук ЛППР-біосенсора на адсорбцію реальних біологічних 
матеріалів, ми використали виготовлені за допомогою НІЛ МНЧ для детектування 
біоспецифічної реакції між бичачим сироватковим альбуміном (БСА, молекулярна 
маса ≈ 60 кДа) та імуноглобуліном анти-БСА (IgG, молекулярна маса ≈ 150 кДа) (Рис. 4а,б). 
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Рис. 4. а) Кінетична залежність в реальному часі екстинкції світла масивом наночастинок для специфічної 
реакції БСА-анти-БСА при різних концентраціях розчину PBS/імуноглобулін анти-БСА; б) Спектри екстинкції 
світла масивом наночастинок, виміряні у ході проведення специфічної реакції. 
 

В роботі продемонстровано здатність МНЧ із наноструктур золота до детектування 
адсорбції біомолекул різної молекулярної маси в реальному режимі часу. Проведені 
експерименти показують перспективність методу ЛППР для використання МНЧ-структур як 
бази для біомолекулярної реєстрації та відслідковування біомолекулярних взаємодій. 
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На сьогодні субміліметровий діапазон довжин хвиль відносно мало досліджений. 

Разом з тим, перспективи його застосування надзвичайно широкі – неруйнівний контроль та 
візуалізація у медичних дослідженнях, моніторинг навколишнього середовища, охоронні 
технології і т. д., тому актуальною проблемою є створення високоефективних приймачів для 
даного спектрального діапазону. 

В роботі представлені результати, що демонструють можливість застосування 
напівпровідникового з’єднання CdxHg1-xTe в якості приймача випромінювання міліметрового 
та субміліметрового діапазону довжин хвиль, який не потребує глибокого охолодження. 
Прилад функціонує на основі явища розігріву електронного газу в напівпровіднику. 
Чутливий елемент мікроболометра являє собою епітаксійний шар CdxHg1-xTe з електричними 
контактами в якості антени. 

Проведено дослідження залежності фотовідгуку зразків на основі CdxHg1-xTe p- та   n-
типу провідності від величини струму зміщення та температури чутливого елемента при 
температурах 68÷300 К та в спектральному діапазоні 0.337÷8 мм. 

Розрахована вольт-ватна чутливість та NEP досліджуваних зразків. Величини вольт-
ватної чутливості та NEP зразків n-типу провідності при довжині хвилі λ=3.84 мм складають  
Sv=2 В/Вт, NEP =1,4·10-9 Вт/Гц1/2 при Т=300 К та Sv=119 В/Вт,  NEP =5.2·10-12  Вт/Гц1/2  при 
Т=77 К. 

 На рис. 1. представлена температурна залежність вихідного сигналу одного з чутливих 
елементів мікроболометра на основі твердого розчину CdxHg1-xTe (х ∼ 0,2) n-типу 
провідності. 
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 Рис. 1. Температурна залежність вихідного сигналу одного з чутливих елементів 
мікроболометра на основі твердого розчину CdxHg1-xTe (х ∼ 0,2) n-типу провідності. 
Довжина хвилі падаючого випромінювання 3.84 мм. 
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The study of influence of high-energy particles on the photoluminescence of 
semiconductors gives an important information about the generation of radiation defects, their 
physical properties and interaction with initial ones [1]. In this paper we present data about the 
influence of γ-quantum radiation on the low-temperature photoluminescence (LTPL) of Cd1-xZnxTe 
crystals. Cd1-xZnxTe crystals with the zinc molar concentration х ≤ 0.05 have been studied. The 
crystals have been irradiated using  60Со source (which has quantum energy of about 12 MeV) in 
the dose range of 10 – 100 kGy. LTPL spectra of the CdZnTe crystals were studied at 5 K.  

The PL spectra of initial and irradiated by 
γ-quanta Cd1-xZnxTe crystals are plotted in Fig. 1. 
There are several types of lines:  

a) Exciton related lines - D0X (hνm = 
1.5987 еV, full width at half maximum (FWHM) 
= 2.9 mеV), which is caused by the annihilation of 
the exciton X bound to neutral donor D0;  А0Х – 
(hνm = 1.5915 еV, FWHM = 8 mеV), which is 
caused by the annihilation of the exciton X bound 
to neutral acceptor A0, and its LO-phonon replica 
А0Х – LO. 

b) The complex line D0A0-eA0  (hνm =  
1.5487 еВ), which is caused by the recombination 
in the donor-acceptor pairs and free electron 
transitions to the acceptor levels with its phonon 
replica [2].  

c) There is a wide line in the spectral 
range of 1.3 – 1.48 eV, which is caused by the 
recombination on the deep level defects and 
consists of the zero-phonon line (ZPL) and its 

numerous LO-phonon replicas.  
During analysis of the obtained spectra was found that gamma-quantum irradiation leads to 

the following changes in the spectra: 
а) The intensity of excitonic line D0Х decreases more than 10 times. It is probably related to 
exclusion reaction of cadmium atoms and III – VII groups elements (which are components of  
isolated donors) by gamma-quanta to interstitial sites [2].  The excitonic line А0Х quenches  but the 
new line А0

1
 Х   appears. This line is shifted in a low energy side for ≈ 2 meV and formed by 

acceptor complexes like a cadmium vacancy – exciton (VCd – Х). А0
1

 Х line intensity increases with 
increasing of irradiation dose. It can be explained by increasing of new radiation recombination 
centers and it is related with increasing of VCd (Fig. 2, 3).  
b) The intensity of  D0A0-eA0 increases too and it is explained by increasing of acceptor levels 
concentration too.  
c) The intensity of deep level defects line quenches and it is related to deep level transformation or 
destruction. 

Fig. 1. PL spectra of initial CdZnTe sample 
(1) and irradiated with the dose of 100 kGy 
(2). The PL spectra show the real relations 
between the intensities of the emission lines.  



Лашкарьовські читання - 2009 50 

 
Fig. 2. Dose dependences of the PL characteristics of  Cd1-xZnxTe  crystals at Т = 5 К: intensities of 
А0Х (1), А1

0Х (2), D0X (3), DA-eA0 (4) lines and deep level defects line (for ZPL line position of 
maximum) (5). 

 
When the irradiation dose is 50 kGy < D < 100 

кGy the intensity of all lines decreases which can be 
explained by the effective generation of new radiationless 
recombination centers. Similar changes are observed for 
LTPL spectra of CdTe,  CdTe:Cl crystals under influence 
of gamma-quantum irradiation [3]. Although decreasing of 
photoluminescence intensity which is related to additional 
radiationless recombination centers introduction is 
observed for CdTe,  CdTe:Cl crystals already at values D 
> 3 kGy [2, 3].  

 Сonsequently, γ-rays leads to substantial changes 
in LTPL spectra of CdZnTe single crystals. Namely to 
sharp changes of proper lines, emission centers 
concentrations, initial centers transformation, formation 
and introduction of new radiation  and radiationless 
recombination centers, that is related to Cd vacancy 
generation and the process of atomic displacement in the 
interstitial positions from the lattice points.  
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Fig. 3. Change of FWHM of the 
А1

0Х  line (6) and its position of 
maximum (7). 
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Особливості вирощування монокристалів твердих розчинів на 
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Методики і технології вирощування вузькозонних твердих розчинів 
напівпровідникових термоелектричних матеріалів халькогенідів вісмуту, свинцю та сурми 
досить відомі і широко застосовуються багатьма науковими організаціями та виробниками 
термоелектричних матеріалів і пристроїв. Для виготовлення віток термоохолоджувачів і 
термогенераторів застосовують полікристалічні матеріали, отримані методами зонної плавки 
чи екструзією. Останнім часом із розвитком мініатюризації приладів до матеріалу віток 
термоелементів ставляться підвищені вимоги: висока однорідність, механічна міцність, 
досконалість структури, високі термоелектричні параметри. Полікристалічні матеріали вже не 
відповідають цим вимогам. При вирощуванні зливків діаметром понад 10 мм виникають 
труднощі, пов’язані з їх блочністю та розорієнтацією кристалів, які складають цей зливок. 
Враховуючи анізотропію фізичних властивостей даних матеріалів, орієнтація 
монокристалічних блоків при виготовленні віток приладів суттєво впливає на їх 
характеристики. Відомими з літератури методами вирощування монокристалів з парової [1-3] 
та рідкої [4] фази можуть бути отримані кристали з високою однорідністю хімічного складу та 
з кристалічною досконалістю. Виходячи з цього в наших дослідженнях використовували два 
методи вирощування: зонну перекристалізацію та вирощування монокристалів 
пересублімацією на зливку вже синтезованого матеріалу [4]. 

Основною проблемою вирощування кристалів є утворення плоского чи опуклого 
фронту кристалізації. Для вирішення цього питання розглядались можливості тепловідводу 
від фронту кристалізації, розглядаючи потоки тепла на плоскій фазовій границі розплав – 
кристал (рис. 1). 
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Рис. 1. Схема теплових потоків при вирощуванні кристала: 1 – вирощуваний кристал;  

2 – джерело матеріалу; 3 – піч 
 
В залежності від напрямку потоку glat всередину чи назовні кристалу формується 

опуклий чи ввігнутий фронт кристалізації. Оскільки теплопровідність розплаву значно 
менша за теплопровідність кристала, то при виконанні умови: 
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MAX

M T
V

H
χ

=
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де VMAX – лінійна швидкість росту кристала; χ – теплопровідність матеріалу; ΔH – теплота 
кристалізації, М – молекулярна маса; ρ – густина матеріалу, можна отримати опуклий фронт 
кристалізації, причому величина |grad T| повинна зростати відразу за фронтом кристалізації. 

Для проведення досліджень було вибрано матеріал р-типу провідності 
(Bi2Te3)0.25(Sb2Te3)0.72(Sb2Se3)0.03 + 3%Te, для низькотемпературних діапазонів холодильних та 
генераторних модулів. Для середньотемпературних генераторних модулів вирощували PbTe з 
різним ступенем легування. Твердий розчин (Bi2Te3)0.25(Sb2Te3)0.72(Sb2Se3)0.03 + 3%Te 
синтезували з елементів вісмуту, сурми, телуру і селену, чистота яких відповідала маркам Bi 
(ВИ-000), Te (Т-ВЧ), Sb (СУ-000), Se (ОСЧ 17-4). Синтез проводили при неперервному 
перемішуванні впродовж 1 год при температурі на 50 К вище температури ліквідусу твердого 
розчину. Зливки вирощували в ампулах із кварцового скла з внутрішнім діаметром 30 мм і 
довжиною ~ 400 мм, швидкість вирощування становила 20 мм/год. Вимірювання коефіцієнта 
термоЕРС і електропровідності проводили по осі зливка. Вздовж зливка попередньо готували 
шліфи, розташовані по колу під кутом 120°. Результати вимірювань на трьох шліфах 
усереднювались. Вимірювання електропровідності проводили двозондовим методом, а 
термоЕРС – методом гарячого зонду (ΔТ=10 К). Температура зонду і нагрівача в установці 
вирощування підтримувалась за допомогою терморегулятора РІФ-101 з точністю не гіршою 
0,1 К. Для вирощування кристалів використовували установку вертикальної зонної плавки. 
Зонний нагрівач резистивного типу градуювали за допомогою модельної ампули [2] при русі 
нагрівача зі швидкістю вирощування. Отримані результати були використанні для синтезу 
термоелектричних матеріалів з коефіцієнтом потужності (α2σ) 58±2 (рис. 2). 

На рис. 2 приведені результати вимірювань коефіцієнта термоЕРС (α, мкВ/К), 
електропровідності (σ, Ом-1см-1) і величини α2σ вздовж зливків p-
(Bi2Te3)0,25(Sb2Te3)0,72(Sb2Se3)0,03+δTe, усереднених за серіями з 5 шт. 
 

 
Рис. 2. Залежність α, σ та α2σ по довжині зливків 

 
При виготовленні матеріалів для середньотемпературних генераторних модулів на 

основі сполуки PbTe [3] виникли проблеми з легуванням. Легуючі домішки розчиняються в 
кристалі в співвідношенні, зумовленому областю гомогенності твердого розчину. Типовий 
вигляд легованих галієм монокристалів PbTe зображено на рис. 3, а. На відміну від 
нелегованих кристалів, на зовнішній грані росту РbТе <Ga> (100) спостерігались дефекти у 
вигляді сітки нашарувань з розмірами близько 100 мкм, фазовий склад яких відрізнявся від 
складу монокристала, проте виділень сторонніх фаз в об’ємі монокристала не виявлено. На 
кристалах з середньою густиною дислокацій 7·102 см-2, вільних від мало кутових границь та 
зерен, проведено електронно-зондові дослідження складу твердого розчину методом МРСА 
на дільницях ростової грані (рис. 3, б) зі вказаними дефектами, а саме, в центральній її 
частині і на сколі з орієнтацією (100). Дані мікроаналізу наведено в табл. 1. 
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 а) б) 

Рис.3. Загальний вигляд монокристалу РbТе<Ga>, вирощеного з шихти  
(РbТе)1-х(GaТе)х (х= 0,004 ), δ(Те)=5·10–4, (а) та поверхня росту кристала (б) 

 
Таблиця 1 

Дані МРСА аналізу складу кристала РbТе<Ga>, вирощеного з шихти  
(РbТе)1-х(GaТе)х (х= 0,004), δ (Те)=5·10-4 

Частина 
кристала 

Елемент (ат. %) Склад твердого розчину  
PbTe-Ga2Te3  

 Pb Ga Те  
Поверхня 
кристала 

32.762 13.232 54.004 0.79(PbTe)0.21(Ga2Te3) 

Об’єм кристала 49.078 0.196 50.644 0.998(PbTe)0.002(Ga2Te3) 
 
З одержаних даних видно, що склад дефектів в центрі поверхні грані росту відповідає 

формулі 0,79(PbTe)0,21(Ga2Te3), в середині кристала на глибині >0,2 мм вміст Ga відповідає 
x = 0,00392. Таким чином, за даних умов вирощування (Т ≈ 1140 К) кількість домішкових 
атомів обмежена величиною x = 0,00392. Утворення дефектів поверхні можна пояснити 
накопиченням на ній молекул Ga2Te3, які при температурі вирощування знаходяться в рідкій 
фазі на поверхні кристалу. Проте процес інтеграції фрагментів структури типу Ga2Te3 
обмежений, тому що включень такої фази в кристалі не знайдено. 
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Вплив природи розчинника на седиментаційну стійкість 

частинок твердої фази суспензій CdTe 
 

Савчук О.А. 
Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, 

м. Київ, пр. Науки 41 
 

Взаємодія частинок в дисперсних системах розглядається на основі дії 
електростатичних та молекулярних сил притягання [1-2]. Значну роль у взаємодії між 
частинками відіграє також природа поверхні частинок дисперсної фази (заряд поверхні, її 
гідрофільність тощо). Частинки високодисперсних систем, як правило, мають значний заряд, 
внаслідок чого їх взаємодія в таких системах в значній мірі залежить від електричного 
фактору. В зв’язку з цим представляє інтерес дослідити роль електричного фактора на 
взаємодію частинок в системі дисперсна фаза – дисперсійне середовище. 

Відомо, що введення хімічних реагентів сильно впливає на стійкість дисперсних 
систем. Найбільш обґрунтованою є теорія впливу електролітів на коагуляцію колоїдних 
частинок. В її основі знаходяться вихідні положення, відповідно до яких йони електроліту 
впливають на поверхневий заряд частинок і відтак змінюють їх взаємодію [3-6]. 

Як об’єкт дослідження використовували суспензії високодисперсного кадмій 
телуриду. Гранулометричний склад даного об’єкту наведений на рис 1. 

 

 
 

Рис. 1. Гранулометричний склад дисперсій кадмій телуриду 
 
Як речовини-модифікатори були обрані наступні аніоноактивні фосфоровмісні 

органічні сполуки: 
– тетрадецилфосфонова кислота С14Н29–РО(ОН)2  – (ТДТА); 
– карбоксиетилфосфонова кислота СО(ОН)–СН2–СН2–РО(ОН)2 – (СЕРА); 
– триоктилфосфіноксид [CH3(CH2)7]3PO (ТОРО); 
– гідроксиетилідендифосфонова кислота С2Н8О7Р2 – (ОЕДФ); 
– гідроксиетилідендифосфонової кислоти монокалієва сіль С2Н7О7КР2 – (ОЕДФК). 
Електрокінетичний потенціал дисперсій визначали методом мікроелектрофорезу. 

Досліди проводили з частинками та мікроагрегатами, які мали приблизно сферичну форму і 
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розміри порядку 2-5 мкм. Оскільки в дослідах спостерігалося певне відхилення у значеннях 
швидкості різних частинок, то кожне значення електрофоретичної швидкості визначали, 
виходячи з серії вимірювань (25-30 вимірів). Оскільки в умовах даного експерименту вплив 
полярності подвійного шару на електрофорез незначний, то ζ–потенціал можна 
розраховувати за формулою Смолуховського: 

Ev επηζ /4= , де E = I/æS, 
Де ε – діелектрична проникність, η – в'язкість дисперсійного середовища, Е – електрична 
напруга, v – лінійна швидкість частинок, I – сила струму, æ – питома електропровідність 
дисперсійного середовища, S – площа поперечного перерізу комірки. 

Аналіз характеристик дисперсних систем, дисперсійним середовищем в яких були 
вода, етанол та ізопропанол, показав, що природа розчинника значною мірою впливає на 
стійкість та електрокінетичні властивості частинок дисперсної фази.  

Було встановлено, що зменшення значень електрокінетичного потенціалу частинок 
дисперсної фази відбувається за рахунок зменшення діелектричної проникності розчинника, 
що веде до зменшення ступеня дисоціації полярних груп. За абсолютними значеннями 
даного параметру досліджувані системи розташувались у наступний ряд: 

 
23,2 мВ (вода) > 19,3 мВ (етанол) > 16,5 мВ (ізопропанол) 

 
Теоретично зменшення електростатичної складової розклинюючого тиску мало б 

приводити до агрегації частинок і, як наслідок, до втрати седиментаційної стійкості. 
Практично для досліджуваних систем було отримано наступні значення коефіцієнта 

седиментаційної стійкості: 
 

24,5 (ізопропанол) > 21,7(вода) > 17,5 (етанол) 
 
Неадекватна зміна седиментаційної стійкості може бути спричинена як зменшенням 

інтенсивності взаємодії між частинками у системі при збільшенні розмірів і молекулярної 
маси молекул дисперсійного середовища (зростає товщина прошарку рідини між 
частинками), так і збільшенням впливу броунівського руху частинок дисперсної фази. 

Не можна також виключати можливість того, що на поверхні частинок може 
формуватися сольватний шар дисперсійного середовища, що створює складнощі для 
контакту між частинками, незважаючи навіть на зменшення електростатичного 
відштовхування між частинками. 

У сильно розведених високодисперсних системах, коли взаємодія між частинками 
зводиться до мінімуму, зміна седиментаційної стійкості зумовлена, як правило, зміною 
агрегативної стійкості. При агрегації відбувається втрата седиментаційної стійкості, при 
дезагрегації – її збільшення. 

Дослідження показали, що в усіх випадках седиментаційна стійкість дисперсних 
систем кадмій телуриду змінюється пропорційно до зміни електрокінетичного потенціалу. 
Так, у водному середовищі введення СЕРА викликає зростання заряду та зростання стійкості 
частинок дисперсної фази. Введення ОЕДФК призводить до зменшення заряду та стійкості. 
Одержані дані говорять про визначальну роль електростатичної взаємодії в процесах 
взаємодії між частинками у високодисперсних системах. 

Вплив модифікаторів на стійкість суспензій кадмій телуриду в органічних 
розчинниках повністю виправдовує висновок про вплив електрокінетичного потенціалу на 
регулювання агрегативною та седиментаційною стійкістю навіть у розчинах, яким 
характерна незначна діелектрична проникність, причому вплив добавок у середовищі 
ізопропанолу дещо більший, ніж при використанні етанолу, що може бути наслідком 
утворення міжмолекулярних асоціатів між молекулами розчинника та розчиненої речовини. 

Автор висловлює щиру подяку співавторам роботи Томашик З.Ф., Томашику В.М., 
Стратійчук І.Б. 
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Хіміко-механічне і хіміко-динамічне полірування  

поверхні монокристалів напівпровідників типу АІІІВV  
розчинами Н2О2–НВr-розчинник 
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При розробці операцій і технологічних режимів для хімічного полірування поверхні 

напівпроводників необхідно підбирати такі співвідношення між компонентами в травильних 
композиціях, щоб процес хімічного травлення контролювався переважно дифузійними 
стадіями (дифузійний або змішаний механізм розчинення). При цьому найбільш цінними 
виявляються травники з невеликими (1-10 мкм/хв) швидкостями розчинення матеріалу, 
оскільки їх можна застосовувати для фінішного полірування кристалів і плівок. 

В даній роботі вивчено процеси хіміко-динамічного (ХДП) і хіміко-механічного (ХМП) 
полірування поверхні монокристалів GaAs, GaSb, нелегованого і легованого станумом InAs 
та InSb бромвиділяючими травниками Н2О2–HBr–етиленгліколь та Н2О2–HBr–лактатна 
кислота, а також оптимізовано склади поліруючих композицій і режими проведення операцій 
формування високоякісної полірованої поверхні. 

Для встановлення складів поліруючих травників Н2О2–HBr–етиленгліколь (лактатна 
кислота) досліджено концентраційні залежності швидкості розчинення вказаних 
монокристалів та залежності від температури і перемішування травильних розчинів. 
Експерименти проводили з використанням методики диску, що обертається, на установці для 
ХДП при температурі 291-293 К та швидкості обертання диску γ =26-120 хв–1. Травильні 
розчини готували з 40 %-ої HBr, 35%-ої Н2О2 та в’язких розчинників етиленгліколю (ЕГ) і 
80%-ої лактатної кислоти (С3Н6О3) (всі реактиви марки “хч”). Швидкість розчинення 
визначали по зменшенню товщини кристала до і після травлення за допомогою 
багатообертового індикатора 1МИГП з точністю ± 0,5 мкм. Мікроструктуру поверхонь після 
травлення фотографували за допомогою універсального контрольного мікроскопу ZEISS 
JENATECH-INSPECTION з відеокамерою при збільшенні від 25× до 1600×. Шорсткість 
полірованої поверхні визначали безконтактним оптичним тривимірним поверхневим 
профілографом “New View 5022S”, який дозволяє вимірювати висоту мікронерівностей від 
1 нм до 5 мм при швидкості сканування 10 мкм/с з роздільною здатністю по висоті 0,1 нм 
незалежно від характеру збільшення і особливостей виступів. 

Досліджуваний інтервал складів розчинів було обмежено трикутником АВС при 
об’ємному співвідношенні Н2О2 : HBr :розчинник у вершинах А, В, С: А – 2 : 98 : 0; В – 
10 : 30 : 60; С – 10 : 90 : 0. За результатами проведених експериментів за допомогою 
математичного планування експерименту на симплексі побудовано діаграми “склад 
травника – швидкість травлення” з встановленням меж поліруючих і неполіруючих 
розчинів. Для всіх монокристалів мінімальна швидкість хіміко-динамічного полірування (1-
2мкм/хв) спостерігається в розчинах, які насичені лактатною кислотою та етиленгліколем, а 
максимальна (5-12 мкм/хв) – при вмісті 10 об.% Н2О2 в HBr. 

Виявлено, що суміші з складом (об.%): (2-10) Н2О2: (40-98) HBr: (0-50) розчинник  
володіють найкращими поліруючими властивостями для монокристалів InAs [111]А, 
InAs [111]В та InAs (Sn). Для GaAs та InSb - (2-10) Н2О2: (45-98) HBr: (0-45) розчинник, а для 
GaSb  практично всі розчини досліджуваного інтервалу є поліруючими як для лактатної 
кислоти, так і для етиленгліколю. 

При розробці поліруючих травників для хіміко-механічного полірування монокристалів 
ми обрали базовий поліруючий розчин (Б1), який поступово розводили в’язким компонентом 
– етиленгліколем або лактатною кислотою, вимірюючи швидкість полірування 



Лашкарьовські читання - 2009 58 

досліджуваних матеріалів отриманими травниками (рис. 1) та контролюючи стан поверхні 
кристалів.  
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Рис.1 Залежність швидкості хіміко-
механічного полірування GaAs (a), 
InAs (б), InSb (в) від співвідношення 
базового травника (Б1) і в’язких 
органічних компонентів: 1 – 
етиленгліколь, 2 – лактатна кислота. 

в  
 

Процес ХМП проводили з використанням обтягнутого батистовою тканиною 
скляного полірувальника, на який подавали приготовлений травильний розчин зі 
швидкістю 2-3 мл/хв при Т=297 К. При збільшенні додатково введеної в базовий травник 
кількості в’язкого компоненту (етиленгліколю, лактатної кислоти) швидкість ХМП 
зменшується. Отже, змінюючи співвідношення базового травника та в’язкого компоненту, 
можна обирати необхідну швидкість ХМП для InAs в межах 0,3-18,8 мкм/хв, для InSb від 0,5 
до 19 мкм/хв, для GaAs – від 0,5 до 13,2 мкм/хв та для GaSb – від 0,3 до 15,5 мкм/хв. 
Найкращі результати отримали при використанні етиленгліколю як розчинника для 
формування поліруючих композицій. Оптимізовано відповідні склади поліруючих травників 
та режими проведення операцій ХМП і ХДП. В таблиці наведено результати 
профілографічного аналізу поверхні пластин після операцій ХМП та комбінованої обробки 
(спочатку методом ХМП з наступним поліруванням методом ХДП). Після проведення 
операцій ХМП і ХДП напівпровідникові пластини необхідно промивати спочатку 0,05 М 
розчином натрій тіосульфату, а потім великою кількістю деіонізованої води та висушувати в 
струмені повітря.  
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Результати профілографічного аналізу зразків після хімічної обробки  
методами ХМП та ХДП в розчинах Н2О2–HBr–етиленгліколь 

 
н/п 
матеріал 

Хімічна обробка 
 

Шорсткість, (нм) 
Ra SRz rms 

GaAs ХМП +ХДП  10,46 15,07 13,19
InAs ХМП +ХДП  18,86 24,65 23,04
InSb ХМП + ХДП  11,18 17,25 14,43
GaAs ХМП  14,78 32,15 18,85
InAs ХМП  12,73 23,55 15,67
InSb ХМП  12,49 29,41 16,48
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поверхні після хімічної обробки. 
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