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Регулярність структури та формування інтерфейсів  
на поверхнях сколювання (100) шаруватого напівпровідникового 

кристалу In4Se3 
 

Дверій О.Р., Галій П.В., Ненчук Т.М. 
 

Львівський національний університет імені Івана Франка, факультет електроніки, кафедра 
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Шаруваті напівпровідникові кристали In4Se3 характеризуються сильним ковалентно-
іонним зв’язком всередині шару та слабкою міжшаровою Ван-дер-Вальсівською взамодією, 
яка дозволяє легко отримати ювенільні атомно чисті поверхні сколювання (ПС). Квазі-
двомірність цього матеріалу та відсутність на міжшарових ПС вільних ненасичених ел-
ектронних зв’язків могла б бути причиною їх особливостей в адсорбційному відношенні, 
зокрема, значної інертності або селективності до адсорбції певних газів, яка залежить від 
системи ПС–газ та, відповідно, особливостей формування міжфазних меж та інтерфейсних 
шарів у різних газових середовищах. 

Атомна структура ПС (100) Іn4Se3 досліджувалась методом дифракції повільних елект-
ронів (ДПЕ), а елементно-фазовий аналіз міжфазових меж, сформованих на них, внаслідок 
взаємодій поверхневих атомів з лабораторною атмосферою, так і між собою – методом 
рентгенівської фотоелектронної спектроскопії (РФЕС). Монокристали In4Se3, вирощені 
методом Чохральського в атмосфері водню із попередньо синтезованого сплаву, що містить 
надстехіометричний (до 10 ат.%) In, який відігравав роль розчинника. Легування ін-
теркалюючою домішкою Cu здійснювалося у процесі вирощування. Зразки спеціальної форми 
розміром 3×6×4 мм3 сколювали in situ при кімнатній температурі. РФЕС-спектри ПС (100) 
Іn4Se3 та Іn4Se3(Cu) були отримані з використанням монохроматичних Х-променів AlKα з 
енергією hν = 1486,6 еВ на спектрометрі AXIS ULTRA (Kratos Analytical). Тиск залишкових 
газів під час запису спектрів підтримувався на рівні 1,3×10-7 Па. Сканування ен-
ергоаналізатора для визначення кінетичних енергій емітованих електронів і, таким чином, 
з’ясування енергій зв’язку та ідентифікацію хімічних елементів, проводили в діапазоні ен-
ергій від 0 до 1100 еВ. Енергії зв’язку елементів корегували відносно C 1s-піку вуглецю 
284,5 еВ. 

Дослідження ДПЕ починалися через ~20 хв. після сколювання у надвисокому вакуумі 
(НВВ) 1,5×10-10 Toр. ДПЕ-зображення для двох взаємноперпендикулярних напрямків роз-
міщення (100) ПС, отримані при одних і тих же енергіях електронів, показують однакову 
поверхневу атомну структуру, її локальну досконалість та орторомбічність кристалічної 
структури In4Se3. Експозиція ПС у атмосфері залишкових газів НВВ і, як наслідок, фор-
мування інтерфейсного шару, приводить до зменшення інтенсивності дифракційних ре-
флексів та розмиття картини ДПЕ, але без зміни її симетрії і, відповідно, свідчить про від-
сутність реконструкції ПС. 

Використовуючи методику кількісної РФЕС, методом чистих стандартів, визначені 
відносні концентрації нових фаз, які присутні в міжфазових межах. На основі хімічних 
(енергетичних) зсувів піків хімічних елементів та зміни форми їх РФЕС-спектрів, за допо-
могою програмного пакету Origin проведений розклад піків деяких хімічних елементів 
спектру на складові – гаусіани та лоренціани, і виявлені нові хімічні взаємодії та появу нових 
поверхневих фаз в інтерфейсних шарах “старих” ПС (100) кристалів In4Se3. 

На РФЕС-спектрах простежується присутність вуглецю на “свіжих” (експонованих на 
повітрі ≈2-15 хв.) і “старих” (експонованих на повітрі більше доби) ПС. Пов’язане це не 
тільки з вуглеводневими забрудненнями, але і наслідком адсорбції інших газів. Основними 
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виявленими адсорбційно-активним компонентами газової атмосфери по відношенню до ПС 
In4Se3, Іn4Se3(Cu) є C 1s, O 1s, а також на “старих” сколах наявні сліди азоту N 1s з енергією 
зв’язку 400,0 еВ. Як правило, адсорбований молекулярний азот є слабко зв’язаним з 
поверхнею і в умовах НВВ азот десорбує з поверхні. На РФЕС-спектрах “свіжого” сколу 
поверхні відсутній пік азоту N 1s. Сильне зменшення величини відношень площ піків (О/С) 
та (N/С) спостерігається у випадку “свіжого” сколу, в порівнянні з такими ж величинами для 
“старих” сколів. 

З аналізу РФЕС-спектрів, очевидно, що головним адсорбатом на ПС (100) кристалів 
In4Se3 є моноокис вуглецю під час формування інтерфейсних шарів In4Se3-С з його дисо-
ціацією і адсорбцією вуглецю. ПС (100) In4Se3 є селективно адсорбційно активні до СО, крім 
того, можна вважати, що для ПС In4Se3 властива каталітична дія при адсорбції молекул СО з 
їх дисоціацією. Тому на РФЕС-спектрах ПС кристалу In4Se3 присутній пік вуглецю (C 1s) 
значно вищої інтенсивності, ніж кисню (О 1s), який вказує на сильний хімічний зв’язок 
вуглецю з поверхнею, зокрема з атомами Se. 

З результатів кількісного аналізу методом чистих стандартів відносних атомних кон-
центрацій хімічних елементів за спектрами РФЕС тонких інтерфейсних шарів d ≤ 15-25 Å на 
ПС In4Se3, Іn4Se3(Cu) отримані значні концентрації вуглецю (C 1s) в порівнянні з кон-
центраціями кисню (O 1s), причому, відношення концентрацій C 1s/O 1s зростає з часом 
експозиції ПС (100) In4Se3 на повітрі. 

Фрагмент РФЕС-спектру для кисневого О 1s-піку в інтерфейсних шарах In4Se3-, 
(In4Se3(Cu))-C,О, сформованих на ПС (100) та його розкладу на гаусіани з фоновим коре-
гуванням, наведено на рис. 1. 

 

a б 

Рис. 1. Фрагмент РФЕС-спектру О 1s-піку інтерфейсних шарів In4Se3-C,О,  
сформованих на ПС та його розкладу на гаусіани з фоновою корекцією:  

а – свіжий скол (час експозиції на повітрі ≤ 2 хв.); б – старий скол. 
О 1s-пік кисню при часах експозиції ПС на повітрі ≤ 2 хв. заледве реєструється РФЕС-

спектрометром (рис. 1,а), а при експозиціях ≥ 15 хв., концентрації кисню на “свіжих” ПС 
досягають значень на рівні 10-12,5%, в той же час, концентрації вуглецю становлять, від-
повідно, 32-34,6%. З одержаних РФЕС-спектрів для О 1s-піку інтерфейсних шарів In4Se3-C,О 
“старих” ПС та їх розкладу на гаусіани (рис. 1,б) можна стверджувати, що кисень в цих 
шарах, в основному, взаємодіє з індієм (In4Se3) та індієм і міддю (In4Se3(Cu)), формуючи, 
відповідно, поверхневі фази – InOx (О 1s 530,4 еВ), In2О3 (О 1s 529,8 еВ) та CuO (О 1s 
529,8 еВ). 

Відомо, що у випадку формування окису селену SeО2 енергії зв’язку Se 3d5/2 знаходяться 
складають 58,8-59,9 еВ, що у спектрах РФЕС для “свіжих” та “старих” ПС In4Se3 не 
спостерігається. Відсутність поверхневих фаз SeО2 також можлива внаслідок сублімації 
молекул SeО2 у НВВ. 
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Проведений розклад на складові піків In 3d5/2, In 3d3/2 і Se 3d5/2 у спектрах “старих” ПС. 
Для індію, з розкладу його піку In 3d5/2 на складові, що відповідають зв’язкам металевої In-In 
та окисної фаз In-О, одержано співвідношення фаз у наступних пропорціях: 48,72% – “In-In” 
та 51,27% – “In-O”. Розклад піку In 3d5/2 проводився на дві криві Гауса. 

Розклад піку Se (3d5/2 + 3d3/2) на три гаусіани зі збереженням, в першу чергу, характер-
ного для нього спін-орбітального розщеплення (два окремі піки – Se 3d5/2, Se 3d3/2) та тре-
тього “прихованого” піку, що виявляє прояви нових електронних взаємодій селену в ін-
терфейсах In4Se3-C,О “старих” ПС наведений на рис. 2. Одержані наступні енергії зв’язку: 
Se 3d5/2 – 53,7 еВ, Se 3d3/2 – 54,59 еВ для “свіжих” ПС та відповідно Se 3d5/2 – 53,45 еВ, 
Se 3d3/2 – 54,27 еВ і нова електронна взаємодія при 54,53 еВ для “старих” ПС, яку можна б 
віднести до формування зв’язків Se-C, а не до взаємодії Se-O. 

 

 
Рис. 2. Фрагменти РФЕС-спектру піку Se інтерфейсних шарів In4Se3-C,О,  

сформованих на ПС (100) та його розкладу на гаусіани  
з фоновою корекцією: а – свіжий скол; б – старий скол. 

Одержані значення енергії зв’язку для атомів селену (Se 3d-пік) для “свіжих” (54,3 еВ) та 
“старих” (53,69 еВ) ПС In4Se3, In4Se3(Cu) та їх розклади вказують на те, що атоми Se взаємо-
діють, в основному, з вуглецем (Se-C), адсорбованим хімічно при дисоціації молекул СО. 
Присутність піку з енергією зв’язку 444,8 еВ, що з’являється в результаті розкладу піку In 3d5/2, 
свідчить, що в інтерфейсах In4Se3-C,О атоми індію взаємодіють переважно з киснем, формуючи 
фазу In-О. В РФЕС-спектрах “старих” ПС In4Se3 виразно спостерігається формування 
поверхневих металевої In-In і окисної In-О фаз у співвідношеннях: In-In = 51,27%, а для In-О = 
48,72%. 

Енергетичні зсуви піків Cu 2p3/2 на “старих” ПС кристалу In4Se3(Cu), а також In 3d5/2 
(443,99 еВ) і Se 3d5/2 (53,71 еВ) слугують підтвердженням існування хімічних взаємодій Cu-In-Se, 
оскільки величини енергій зв’язку Cu 2p3/2, In 3d5/2, Se 3d5/2 є близькими до відповідних енергій 
зв’язку в сполуці CuInSe2. 
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Електрична нестійкість системи ізотропного диполя та 
дрейфуючих електронів. 

С.М. Кухтарук 
 

Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова, Пр. Науки 41, Київ 03028 
Е-mail: kukhtaruk@gmail.com 

 
В даній роботі розглядається взаємодія віддаленого ізотропного диполя з 

колективними коливаннями дрейфуючих нерівноважних носіїв струму в квантовій ямі. Для 
опису електронної підсистеми використовувалась рівняння Ейлера та Пуассона. Дипольний 
момент зв’язувався з електричним полем через поляризовність ізотропного диполя. 
Внаслідок такої взаємодії виникають спільні коливання диполя та плазмонів. При певних 
параметрах системи ці коливання можуть загасати або наростати в часі. При цьому 
з'являється можливість управління цими коливаннями за допомогою відповідної зміни 
фізичних параметрів системи.  
Частоту спільних коливань системи  можна представити в наступному вигляді: jΩ

),( 0000 ΩΛ+Γ+Ω=Ω VRi jj , 
де індекс yxj ,=  позначає x -ву та -ву гілку дисперсії; z 0Ω та 0Γ – відповідно (безрозмірна) 
частота та загасання коливань диполя, Λ – параметр взаємодії диполя з плазмонами, –
дрейфова швидкість електронів,

0V
),( 00 ΩVRj – деяка комплексна функція від дрейфової 

швидкості електронів та частоти коливань диполя, яка знаходиться за допомогою чисельних 
методів розв'язку дисперсійного рівняння. Розрахунки дійсної   та уявної 

 частини функції  представлені на Рис. 1 при 
),( 00 Ω′ VRj

),( 00 Ω′′ VRj ),( 00 ΩVRj 51.00 =Ω .  
Суцільні лінії відповідають x -й орієнтації диполя. З Рис. 1b видно, що  починаючи 
з деякого значення  змінює знак. В роботі розглядалась гармонічна залежність збурень від 
часу, тому якщо , то система є нестійкою і можливі наростання коливань 
цієї системи. У випадку оберненої нерівності система є або стійкою, або коливання системи 
загасають.  

),( 00 Ω′′ VRx

0V
0),( 000 >Γ−ΩΛ VRj

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1: Залежність дійсної  та уявної )0 )0,( 0 Ω′ VRj ,( 0 Ω′′ VRj  частини функції  від 
дрейфової швидкості електронів. 

jR
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Radioluminescence and thermоluminescence properties of crystals 
KCL-YCL3-Сe 

 Krehel O., Antonyak O. 
Ivan Franko National University of Lviv  

faculty of physics 
8 Kyrylo and Mefodiy St.  

       L'viv, UA–79005 
       Ukraine 

olya.krehel@gmail.com 
 

X-ray excitation is a simple and reliable metod in determining of the luminescent parameters 
of dielectrics with a large gap. The main advantage of X-ray excitation compared with other types 
of ionizing radiation is a high volume of uniform excitation of an object. It's also important to note 
the abscence of charge on the surface of the sample,which is typical for electron bombardment of 
solids, and that it's not necessary to place the sample in the vacuum. 

   Thermоluminescence methods are used in physics of solid state to study the energy spectrum 
of electron traps in solids, and in minerology.Centers of luminescence of crystals are various structural 
defects that are created under various conditions of crystal creation, as well as during exposure to 
ionization radiation, and by other external influences. The spectre and character of the 
luminescencecarry information about the nature of luminiscence centers, their energy parameters, their 
radiation and thermal effects. 

Integral curves of thermal luminescence of crystals KCl-YCl3-Се investigated, which 
contain a series of peaks that correspond to delocalizationof holes in the KYCl4and KCl matrices. In 
the spectrums of X-ray luminescence of KCl-YCl3-Се crystals, bands of CE radiation were detected 
at 378 and 412 nm, as well as own luminiscence bands of KCl matrix. We have determined the 
spectral composition of the TSL of the KCl-YCl3-Се crystals,which corresponds to radiation of Ce 
in the microcrystalline phase KYCl4, and to radiation of the exciton matrix KCL. 

We found that the opaque areas of grown samples contain the microcrystalline phase 
KYCl_4, while the transparent areas do not. 

From the integral curve TSL of the crystals KCl-YCl3-Се with KYCl4microcrystalline phase 
KYCl_4, using the formula Bichevina [1]: 

 
4

1

2 1 2

1.314 10 206.15 1 1.31TE
T T T

− ⎛ ⎞⋅ ⋅
= +⎜ ⎟− ⎝ ⎠

 

 

we have determined the activation energy of the bimolecular recombination process of Cl0 
and Ce2+ - centers [2]: 

Cl0+ Ce2+→  Cl- + (Ce3+)*→ Cl- + Ce3+ +hν (378, 414 nm), 
to be 0.264 eV. 

 
[1] Antonyak O., Pidzyrailo M. Thermoluminescence weakly activated crystals SrСl2-Ce  
// Ukrain Journal of Physics. - 1991. - Т.36, №3. - P.352 - 357.  
[2] Antonyak O., Pidzyrailo M., Khapko Z., Krochouk А. Guidelines for laboratory work in 
molecular spectroscopy and luminescence. Publishing Center of LNU. Franko 2004.  
[3] Voloshinovskii А., Nedil’ko S., Pidzyrailo M., Basics of luminescence. 2008. 
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Фоточувствительные парамагнитные  центры в кристаллах 
ZnS 

 
А.В. Безпальченко, М.Ф. Буланый 

Днепропетровский национальный университет им. О. Гончара, anutenka@inbox.ru 
 

В монокристаллах ZnS, выращенных из расплава, всегда присутствуют 
парамагнитные центры, обусловленные примесями xрома, железа и марганца. Эти элементы 
содержатся  в исходном материале в качестве неконтролируемых примесей. При 
возбуждении ультрафиолетовым (УФ)-светом (300 К) наряду со спектрами электронного 
парамагнитного резонанса (ЭПР) Mn2+ появляется сигнал от парамагнитного центра с g-
фактором равным 1.9998 ± 0.0005. Этот изотропный сигнал описан ранее для чистых ZnS 
кристаллов и установлено, что этот центр представляет собой примесный ион хрома, 
захвативший электрон (Cr2+  + e → Cr+) [1]. В невозбужденном состоянии примесные ионы 
хрома (Cr2+, 3d4) замещают цинк в состоянии 5Do. При УФ-облучении они могут захватывать 
электрон. В этом случае образуется 6S5/2 -основное состояние (Cr+, 3d5), от которого и 
наблюдается фотоиндуцированный сигнал ЭПР. Введение хрома увеличивает интенсивность 
сигналов с g-фактором 1.9998 ± 0.0005. Число линий тонкой и сверхтонкой структуры (СТС) 
в спектрах, положение линий и характер угловой зависимости также подтверждают, что этот 
изотропный центр представляет собой примесный ион хрома.  
 Ранее было показано, что ионы марганца в ZnS [2] находятся в кубических и 
аксиальных полях. Поэтому следовало ожидать, что для ионов хрома также существует три 
типа линий различной симметрии. Действительно при облучении УФ-светом обнаружены 
три типа линий различной симметрии в монокристаллах ZnS при 77 К: 1 - кубический ( ), 
2 и 3 -аксиальные ( , ). Центральная линия  наблюдается и без подсветки УФ-
светом при комнатной температуре, интенсивность которой возрастает при возбуждении. 
Определены константы спинового гамильтониана соответствующих спектров, которые 
приведены в таблице 1.  

+
1Cr

+
2Cr +

3Cr +
1Cr

 
Таблица 1 

Параметры спин-гамильтониана ,   и   для кристаллов сульфида цинка +
1Cr +

2Cr +
3Cr

 
Параметры спин-   10-4, cм-1  
гамильтониана g-фактор A  D  a F−  a  

+
1Cr  1.9998± 

0.0005 14.1 ± 0.5 - - 4.1± 0.3 

+
2Cr  1.9998± 

0.0005 14.1 ± 0.5 29.8± 0.8 3  ± 0.4 - 
 

+
3Cr  1.9998± 

0.0005 14.1 ± 0.5 41.9± 0.8 3.9 ± 0.4 - 
 

 
 При 77 К в спектрах ЭПР кристаллов сульфида цинка дополнительно 
обнаруживаются еще ряд неизотропных линий поглощения при УФ-возбуждении, g-фактор 
одной из них g = 2.023 ± 0.005 находится в соответствии с g-фактором парамагнитного иона 
Fe3+, описание которого встречается в литературе [3]. Известно, что железо входит в решетку 
ZnS как ион замещения Fe2+ с электронной конфигурацией 3d6 (5D4) и после возбуждения УФ 
светом приобретает конфигурацию 3d5, то есть переходит в состояние Fe3+ (6S5/2), что и 
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вызывает резонансное поглощение СВЧ колебаний. Замещению ионов Zn2+ ионами Cr2+ и 
Fe2+  способствует близость ионных радиусов (Cr2+ = 0.83 Å; Fe2+ - 0.80 Å; Zn2+ - 0.74 Å). 
Отсутствие сигнала ЭПР Fe3+ при комнатной температуре связано с меньшей величиной 
времени спин-решеточной релаксации, чем у ионов Cr+ . Переход  (Fe2+ + e → Fe3+) может 
осуществляться различными способами (рис. 1). УФ-возбуждение может переводить элекрон 
из валентной зоны в зону проводимости (1), образующиеся при этом дырки в валентной зоне 
захватываются ионами Fe2+ (2). Возможно прямое возбуждение электрона с уровня Fe2+ в 
зону проводимости (3). Наконец, образование Fe3+ может происходить более  
 
 
 
 n
 
 
 
 
 
 
 3 

4  
1  

 
 
 

2  
5  

 
 

 
Рис. 1. Электронные переходы в кристаллофосфоре  p 

при УФ-возбуждении 
 

сложным путем: электроны выбиваются с уровня акцептора (4), а дырки, образующиеся на 
уровнях акцептора непрерывно высвобождаются в валентную зону (5) и захватываются 
ионами Fe2+. Пять линий тонкой структуры спектра ЭПР иона Fe3+ хорошо наблюдаются в 
монокристаллах  сульфида  цинка активированных железом  при ориентации кристалла  
Н ⎟⎟ [001] (рис. 2). Рассчитанные согласно экспериментальным данным значения констант 
спин-гамильтониана, описывающие спектр ЭПР Fe3+ в ZnS представлены в таблице 2.  
 Изолированные примеси железа, а также никеля и ванадия, переходят из 
двухвалентного состояния в другие валентные состояния при захвате фотоиндуцированных 
носителей. Оказалось, что Fe2+  является как дырочной, так и электронной ловушкой, в то 
время как ионы Ni2+ и V2+ образуют дырочные центры захвата. Однако наблюдалось и 
прямое возбуждение электрона из иона Ni2+  в зону проводимости.  
 Как известно, значение g-фактора парамагнитных электронных ловушек меньше, а 
для дырочных - больше значения g-фaктора  свободного электронного спина. Сравнивая g-
факторы изучаемого центра и свободного электронного спина (или ДФПГ) позволяют 
считать, что Cr+, Fe+ являются электронными ловушками, а Fe3+ - дырочными. Это 
согласуется с результатами термообработки монокристаллов ZnS в парах цинка и серы. 
После отжига в парах цинка (Т = 950 oС) в течение 3-х часов интенсивность сигнала Cr+ 
увеличивается, а Fe3+ уменьшается. Увеличение сигнала Cr+ при отжиге в цинке можно 
объяснить тем, что цинк, внедряясь в тетраэдрические пустоты решетки ZnS, образует 
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донорные уровни в запрещенной зоне. Электроны, освобожденные с этих уровней, 
захватываются на локальные уровни Cr2+, обуславливая рост концентрации Cr+.  

M n 2+

F e3+

С r +

 
Рис. 2. Спектр ЭПР Fe3+ в кристаллах ZnS.  

H ⎟⎟  [001], T = 77 K, λ = 365 нм 
 

Таблица 2 
g - фактор Fe3+  в кристаллах сульфида цинка 

 
Природа 
центра 

Значение  
g - фактора 

 

Литературные 
данные (сфалерит) 

 
Fe3+ (3d5) 

 
2.0195  ±  0.0005 

2.0194 ± 0.0005 
2.0195 ± 0.0005 
2.0182 ± 0.0005 
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Київ-028, проспект Науки 41, e-mail: i_matyash@ukr.net. 
 

Одним з основних напрямків сучасної фізики є створення нових матеріалів, композитів 
та структур, особливо нанорозмірних. Тому розробка більш досконалих методів дослідження 
різноманітних властивостей матеріалів залишається актуальною задачею. З усіх параметрів, 
що характеризують речовину особливе та фундаментальне місце посідає діелектрична 
проникливість (реальна та уявна), або однозначно пов’язані з нею показники заломлення та 
поглинання.  

Як відомо, величина зміни стану поляризації випромінювання в результаті взаємодії з 
матеріалом містить вичерпну інформацію про діелектричну сталу речовини. В загальному 
випадку електромагнітна хвиля після взаємодії зі зразком виявляється еліптично 
поляризованою, тому існує метод визначення діелектричних властивостей,  що називається 
еліпсометрія, і суть якого полягає у визначенні двох еліпсометричних параметрів, а саме 
кутів ψ = arctg(Еs

2/Еp
2) та Δ=ϕs–ϕp. Недоліком цього методу є окреме вимірювання амплітуд 

Еs
2, Еp

2 і фаз ϕs, ϕp відповідно s- та p-поляризованих хвиль, що призводить до збільшення 
похибки. 

Інший метод визначення стану поляризації випромінювання має назву поляриметрія. 
Більш привабливою з експериментальної точки зору виявляється Стокс-поляриметрія, тому 
що усі компоненти вектора Стокса мають розмірність інтенсивності та вимірюються 
безпосередньо. Тобто, при використанні синхронно-фазового детектування сигналу, яке 
супроводжується інтегруванням знакозмінних шумів, відношення сигнал/шум у 
поляриметричних дослідженнях на декілька порядків більше ніж при визначенні 
еліпсометричних параметрів. Математично компоненти вектора Стокса визначаються через 
амплітуди та фази ортогональних лінійно поляризованих хвиль, як і еліпсометричні 
параметри: I = Еs

2
 + Еp

2 ; Q = Еs
2 - Еp

2 ; U = 2 Еs * Еp cos Δ; V = 2 Еs * Еp cos Δ. 
Неважко помітити зв'язок між еліпсометричними та поляриметричними компонентами. 

Аналіз функціональних виразів Q та ψ від аргументів кут, довжина хвилі, тощо, незважаючи 
на різні математичні операції, показує їх схожість по формі. Основною відмінністю між 
параметрами є присутність постійної компоненти у складі ψ. Це друга перевага 
поляриметриї, відсутність постійного сигналу у Q компоненті забезпечує їй великий (5-6 
порядків) динамічний діапазон за рахунок підсилювання та, як наслідок, підвищену виявну 
здатність. Що ж стосується еліпсометричного параметра Δ, то йому відповідає величина V, 
яка характеризує циркулярну поляризацію та визначається різницею фаз між 
ортогональними лінійними компонентами Еs

2 та Еp
2. 

Виключна важливість проблеми отримання еліпсометричних (поляриметричних) 
величин проявляється у випадку дослідження частотної дисперсії того чи іншого осцилятора. 
Ілюстрацією вказаного є робота [1], в якій на прикладі дослідження  поверхневого 
плазмонного резонансу (ППР) в ультратонких плівках золота представлені амплітудні та 
фазові характеристики явища, між якими є характерний для осцилятора зв’язок. В [2] ця 
особливість врахована у експерименті, що сприяє використанню амплітудно-фазових 
характеристик ППР у вигляді еліпсометричних параметрів ψ та Δ для визначення 
діелектричних властивостей термооброблених плівок Au. 

Представлена робота присвячена дослідженню амплітудно-фазових характеристик 
поверхневого плазмон-поляритонного резонансу надтонких плівок золота методом 
модуляційної Стокс-поляриметрії. Раніш було продемонстровано (наприклад [3]), що 
використання модуляції поляризації значно підвищує виявну здатність відносно величини 
анізотропії та достовірність отриманих результатів. До того ж, як показано в [4], 
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застосування модулятора поляризації разом з лінійним поляризатором в якості динамічного 
аналізатора стану поляризації випромінювання дозволяє одночасно реєструвати дві 
компоненти вектора Стокса. Це відбувається за рахунок того, що циркулярна компонента V 
моделюється на одиничній частоті, а лінійні Q та U на подвоєній, а відокремлення компонент 
Q та U одна від одної відбувається встановленням певного азимутального положення 
модулятора. 

Експериментальна установка призначена для реєстрації внутрішнього відбивання у 
геометрії Кречмана та її оптична схема приведена на рис. 1. В якості джерела 
випромінювання було використано гелій-неоновий лазар з довжиною хвилі 632 нм, а також 
дифракційний монохроматор з галогенною лампою на вході та поляризатором на вихідній 
щілині. Світло, відбите системою напівциліндр-плівка Au, після проходження модулятора 
поляризації PEM та пов’язаного з ним поляризатора Р реєструвалося фотодіодом з lock-in-
нановольметром.  

N2 Рис. 1. Оптична схема установки. LGN – гелій-
неоновий лазер (монохроматор); EP, ES – 
ортогональні компоненти лінійно поляризованої 
хвилі, PEM –фотопружний модулятор 
поляризації; Р – поляризатор; FD – фотодетектор; 
θсr –  критичний кут повного внутрішнього 
відбивання;  No, N1, N2 – показники заломлення 
скла, золота, повітря. 

Було досліджено попарно кутові та спектральні характеристики Q- і V-компонент 
вектора Стокса світла, що зазнало внутрішнього відбивання від скляного напівциліндру з 
плівкою золота товщиною 50 нм на його відбиваючий поверхні. Вказана товщина була 
обрана тому, що вся енергія випромінювання з довжиною хвилі λ=632 нм перетворюється у 
поверхневу плазмон-поляритонну хвилю саме в такій плівці. Лазерне випромінювання 
використовувалося для вимірювання кутових залежностей, а спектральні характеристики 
досліджувалися при фіксованому положенні напівциліндру. Це положення визначалося 
максимальною величиною Q-компоненти при λ=632 нм, що спостерігалося при куті θ=460.  

На рис. 2 представлені в експериментальні залежності від кута падіння світла Q- та V-
компоненти вектора Стокса, отримані з допомогою методу поляризаційної модуляції в 
порівнянні з теоретичними, що отримані при параметрах, вказаних у підпису до рисунку. 
Розрахунок Q(θ) та V(θ) проводився по формулах Френеля, перетворених в матричну форму, 
що враховує трьохшаровість системи. Узгодження експериментальних та теоретичних 
характеристик дає змогу стверджувати, що характеристики Q(θ) та V(θ) можуть 
використовуватися для отримання інформації о параметрах середовища у тому же степені, 
що й кутова характеристика поляризаційної різниці, яка була досліджена в [5]. Інша 
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Рис. 2. Залежності  Q- та V-компонент 
вектора Стокса випромінювання при 
внутрішньому відбиванні від плівки Au 
d = 50 нм  від кута θ при довжині хвилі 
λ=632 нм. Експериментальні (точки) в 
порівнянні з теоретичними, що отримані  
при параметрах: dAu=50 нм, N0=1.48, 
N2=1.003, N1=n+I*χ, n=0.16, χ=3.2. 
(суцільні лінії) 

 13



Лашкарьовські читання – 2010 
 

які описують амплітудну А та фазову ϕ характеристики класичного осцилятора:  

ю V(ω) вісі 
абсцис

п є  а

. Коч елоглазов А.А., Валейко М.В., Никитин П.И. // Квантовая электроника. 

2. Д ., Романюк В.Р. // Фізика і хімія твердого тіла. 2001. Т.2. № 2. 

3. Н  потенціалом. 

4. М оника и полупроводниковая техника. 2005. №40. 

5. Бережинский Л.И., Максименко Л.С., Матяш И.Е., Руденко С.П., Сердега Б.К.  // Оптика и 

особливість полягає в тому, що V-компонента, як фазова характеристика класичного 
гармонічного осцилятора, перетинає вісь абсцис при максимальному значені його амплітуди, 
тобто в даному випадку Q-компоненти.  
 Однак характеристики представлені у координатах амплітуда-кут, визначають не 
стільки частотний резонанс, скільки виконання умови рівності хвильових векторів 
збуджуючого випромінювання та поверхневої плазмон-поляритонної хвилі. Для 
підтвердження резонансної природи плазмон-поляритонних коливань було досліджено 
спектральні характеристики Q- та V-компоненти вектора Стокса. 
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Рис. 3. Спектральні залежності Q- та V-
компонент вектора Стокса при 
внутрішньому відбиванні та куті θ=460 

від зразка Au товщиною d = 50 нм в 
залежності від частоти (точки) у 
порівнянні з розрахованими (суцільні 
лінії). 
 

 На рис 3 вони показані в класичному представлені - амплітуда-частота при 
порівнянні з теоретичними значеннями, що були розраховані з приведених нижче рівнянь, 

Оскільки значення резонансної частоти ω0 визначається з перетину функціє
, то підгонка кожної кривої єдиним параметром не викликала труднощів. Ці константи 

G та γ, характеризують кількість центрів, що взаємодіють та величину дисипації енергії 
відповідно. Отримана узгодженість характеристик дозволяє зробити висновок про 
резонансну рироду вза модії світла з середовищем т  отримати з них оцінку параметра 
релаксації τ=1/γ, яка дорівнює τ=7,14*10-13 с.  
 Література: 
1 ергин В.Е., Б

1998. Т.25. № 5. С.457-461. 
митрук М.Л., Михайлик Т.А
С.179-187. 
ікітенко Є. В. Фотопружний ефект в кубічних кристалах з неоднорідним
Автореферат канд. дисерт. Київ. 2003. 
атяш И.Е. Сердега Б.K. // Оптоэлектр
С.155-161. 

спектроскопия. 2008. Т.105, № 2. С.281-289.    
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 Особливості магніто-стимульованих трансформацій 
домішково-дефектної структури арсеніду галію 

 
Редько Р. А., Редько С.М. 
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пр. Науки 45, 03028, Київ, Україна, e-mail: re_rom@ukr.net 
 
Вважається, що слабкі магнітні поля з зееманівською енергією <10-4 еВ, здатні 

призводити до суттєвої зміни структурного стану твердих тіл різної природи. Враховуючи 
малу величину енергетичної дії, магніто-індуковані перебудови структури кристалів 
пов’язують із спін-залежними процесами в їхній дефектній підсистемі, стимулюючими 
розпад вихідних дефектних комплексів та формування нової дефектної структури за рахунок 
квазіхімічних реакцій між продуктами розпаду. Використання таких методів активного 
впливу на корисні характеристики важливих для напівпровідникової мікроелектроніки 
структур може сприяти перспективним напрямкам модифікації домішково-дефектного 
складу приладових матеріалів, а також привнести вагомий вклад у розуміння та розвиток 
послідовної картини фізичної взаємодії слабкого магнітного поля (СМП) з 
напівпровідниковими структурами такого типу. 

Об’єктами дослідження були GaAs структури, вирощені методом Чохральського в 
напрямку (100), леговані Te до концентрації носіїв ~1017 см-3. Як метод активного 
зовнішнього впливу було вибране СМП, індукцією B=60 мТл. Обробка здійснювалась в 
імпульсному режимі з частотою f=10 Гц протягом t1=1, t2=5, t3=10 та t4=15 хв. Особливості 
трансформації дефектної мікроструктури відслідковувались фотолюмінесцентним (ФЛ) 
методом при температурах 77 та 300 K. Дослідження випромінювальної рекомбінації 
повторювались після впливу СМП з метою виявлення магніто-стимульованих ефектів. 

Спектр ФЛ арсеніду галію у вихідному стані характеризувався типовими для даного 
матеріалу низькотемпературними піками при 1,02 та 1,22 еВ та поблизу 0,99 еВ при 
кімнатній температурі. Смуги випромінювальної рекомбінації, що спостерігались в 
експерименті, відповідно до літературних даних, можна пов’язати з VGaVAs та VGaTeAs, 
відповідно. На рис. 1 (а, б та в) приведено нормовані на вихідне значення залежності 
відносної зміни інтенсивності смуг ФЛ від часу, що пройшов після СМП обробки, отримані 
при 77 та 300 K, відповідно. Видно, що еволюція дефектної підсистеми приповерхневої 
області, що формує сигнал ФЛ, суттєвим чином залежить від режиму обробки 
напівпровідникового матеріалу. Зокрема, видно, що обробка протягом t1=1 хв майже не 
призводить до змін у випромінювальній рекомбінації GaAs. Що стосується інших режимів 
впливу МП на даний матеріал, то серед них можна виділити такі, що призводять до 
відновлювальних (t1=5 хв) та не відновлювальних (t3=10 хв) СМП- індукованих 
трансформацій. Особливий інтерес становлять залежності інтенсивності ФЛ арсеніду галію, 
зняті при кімнатних температурах (рис. 1, в). Легко бачити, що інтенсивність 
випромінювальної рекомбінації змінюється майже однаково для усіх режимів обробки до 
певного часового інтервалу (~15 діб), після чого спостерігається різка градація по 
інтенсивностях ФЛ в залежності від тривалості дії магнітного поля (МП). 

Відомо, що область кристалу, яка формує сигнал ФЛ обернено пропорційна 
коефіцієнту поглинання. Для екстинкції k в досліджуваній спектральній області для GaAs 
рівній 0,298, коефіцієнт поглинання α можна оцінити з формули: 04 λπα k= , де λ0 – довжина 
світлової хвилі у вакуумі. Для довжини хвилі 0,620 мкм оцінена величина складає ~ 104 cм-1. 
Відповідно, область кристалу, що формує сигнал ФЛ має глибину ~ 10-4 см. Тобто ми 
можемо говорити про перетворення дефектної структури напівпровідника на даній оціненій 
глибині. Говорячи про механізм, який визначає перетворення мікроструктури 
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напівпровідникового матеріалу під дією СМП, цілком ймовірним було б допустити, що дія 
МП на арсенід галію переводить домішково-дефектні комплекси (наприклад, VGaVAs та 
VGaTeAs) в метастабільний стан шляхом заповнення антизв’язуючих орбіталей відповідними 
валентними електронами. Таке заповнення з наступним розривом хімічного зв’язку може 
бути наслідком зміни орієнтації спіну електрона, 

 
 
 

 
 
 
 
 
Рис.1. Залежність інтенсивності смуг ФЛ від часу, що пройшов після МП обробки, 

отримані зі спектрів випромінювальної рекомбінації, знятих при 77 K (а – для смуги при 1,02 
еВ, б – для смуги при 1,22 еВ) та 300 K (в). 

 
який бере участь в утворенні хімічного зв’язку. Така переорієнтація спіну можлива внаслідок 
взаємодії спінів ядер зі спінами електронів, локалізованих на дефектах. Після розриву зв’язку 
продукти розпаду дифундують по кристалу і можуть утворювати нові дефектні центри, в 
тому числі й безвипромінювальні. На користь останнього свідчить той факт, що 
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ефективними центрами безвипромінювальної рекомбінації арсеніді галію є ізольовані 
вакансії VGa та VAs, які безумовно з’являються у випадку руйнування вище згаданих 
комплексів. А це, в свою чергу, призводить до зменшення інтенсивності випромінювальної 
рекомбінації напівпровідника. Слід відзначити, що вакансії мають малий час життя і 
ефективно можуть захоплювати атоми хімічних елементів з найближчого оточення або 
об’єднуватись у комплекси, що може призводити то утворення нових центрів 
випромінювальної рекомбінації. Залежності, отримані при 77 та 300 K якісно підтверджують 
один одного, проте відмінності, які спостерігаються у спектрах ФЛ, очевидно, пов’язані із 
різними коефіцієнтами дифузії для даних температур. 

Фізичні механізми зміни структурної неоднорідності приповерхневих шарів 
напівпровідника, що викликані дією МП аналізувались в [1-3]. Причому було виявлено, що 
макроефекти, які спостерігалися, носили довготривалий немонотонний характер, як і в 
нашому випадку. Із характерних особливостей перебудови дефектної структури арсеніду 
галію, що зумовлені дією СМП, можна виділити наступні: максимальні відхилення від 
вихідних значень інтенсивності ФЛ відбуваються через певний часовий інтервал після 
магніто-польової обробки та носять як відновлювальний так і невідновлюваний характер, що 
визначається режимом обробки зразків; найбільш чутливими до дії слабкого МП є смуги 
випромінювальної рекомбінації, які пов’язані з ДА парами; виявлено, що структурна 
релаксація напівпровідникового матеріалу прямо пов’язана із тривалістю МП обробки.  
 
1. Левин М.Н., Семенова Г.В., Сушкова Т.П., Долгополова Э.А., Постников В.В. // Письма 
в ЖТФ. 2002. Т.28. В.19. С. 50-55. 

2. Моргунов Р.Б. // УФН. 2004. Т. 174. В.2. С. 769-803. 

3. Постников В.В., Левин М.Н., Дронов М.А., Шумская О.Н., Семенова Г.В., Сушкова Т.П. 
// Конденсированные среды и межфазные границы. 2006. Т. 8. № 1. С. 46-49. 
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Метастабільні дефекти (МД) в напівпровідниках викликають інтерес чутливістю до 

зовнішніх дій, таких як локальна деформація, зміна температури, електромагнітне поле , 
ультразвук, радіація. [1-3]. Для дослідження даних дефектів застосовуються методики 
електронного парамагнітного резонансу, інфрачервоної спектроскопії, нестаціонарної 
ємнісної спектроскопії, а також ефект Холла. 

Оскільки для різних зарядових станів МД мінімум енергії може відповідати різним 
конфігураційним станам, то причиною перебудови однієї конфігурації дефекта в іншу може 
бути зміна хімічної взаємодії між компонентами дефектного комплекса та відповідна зміна 
зарядового стану і, навпаки, наведена дією певної зовнішньої сили зміна конфігурації 
повинна привести до зміни зарядності відповідного енергетичного рівня в забороненій зоні 
напівпровідника і зміни електрофізичних властивостей зразка в цілому. 

Вважається, що природа акустично-наведених (АН) змін в бездислокаційних кристалах 
якраз і пов’язана з метастабільним характером таких дефектів [4,5]. Але теорія взаємодії УЗ з 
МД поки відсутня. Залишається не вивченою і кінетика АН змін електрофізичних та 
фотоелектричних параметрів напівпровідників, яка дозволила б уточнити механізм УЗ дії. 
Труднощі таких досліджень пов'язані з традиційним застосуванням УЗ хвиль у неперервному 
режимі, що робить неможливим спостереження швидких перехідних процесів. В той же час 
використання УЗ в імпульсній формі дозволило вперше спостерігати в режимі реального 
часу на γ-опромінених кристалах кремнію АН релаксацію електропровідності [6].  

В даній роботі проводиться аналіз експериментальних результатів температурних та 
кінетичних характеристик АН змін провідності зразка, викликаних переорієнтацією МД з 
метою уточнення моделі УЗ дії на кристал кремнію.  

Досліджувалися зразки з наступним вмістом домішкових атомів, концентрація яких: 
NP~4,8·1019 м-3, NO<5·1021 м-3, NC=1,0·1022 м-3. Акустоактивні дефекти, чутливі до дії УЗ, 
створювались шляхом радіаційного опромінення γ-квантами 60Со дозою ~108 рад при 
кімнатній температурі та подальшим спеціальним відпалом зразків до Т=280 °С (з кроком 
40°С, тривалістю 20 хв). Вимірювання концентрації носіїв заряду n проводились методом 
ефекту Холла в температурному діапазоні 100÷300 К на стандартних прямокутних зразках у 
режимі постійного струму і постійного магнітного поля 0,45 Тл [4]. Для генерації імпульсів 
УЗ використані п’єзоелектричні перетворювачі, які збуджувалися ВЧ імпульсами (частота 2-
20 МГц, тривалість 1-1000 мкс, напруга до 20 В).  

Раніше нами було показано, що основними глибокими енергетичними рівнями в 
забороненій зоні, що визначають провідність σ0 = еn0µ0 γ-опромінених зразків в діапазоні 
температур (Т=100÷300К) є глибокі акцепторні рівні Ес–0,23 еВ з концентрацією 5,2·1019 м-3 
та Ес–0,42 еВ з концентрацією 1,3·1019 м-3 [4,5]. При УЗ навантаженні в неперервному режимі 
в діапазоні температур Т< 200 К відбувається зменшення концентрації вільних електронів US 
внаслідок чого спостерігаємо АН зміну Δn=n0-nUS (див. рис. 1). Після вимкнення дії УЗ nUS 
повертається до вихідного стану n0 [5]. 

Температурний інтервал проявлення АН змін практично співпадає з інтервалом 
(115÷160) К, де спостерігаються DLTS-сигнали дивакансій [1]. Для порівняння виявлених 
величин енергетичних та часових характеристик АН змін зроблено їх співставлення з 
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відповідними параметрами для інших метастабільних дефектів в кремнії. Це відомі центри з 
вмістом атомів фосфору Ps-V і Ps-Ci, бістабільні центри Сs-Ci та інші.  

4 6 8
1016

1017

1018

1019

1 - n0

2 - nUS

3 -    Δn = n0-nUS

n 
(м

-3
)

1000/T (K-1)

12

3

Рис. 1. Температурна залежність концентрації вільних носіїв заряду в результаті УЗ 
навантаження. Криві: 1 – вихідний стан зразка, 2 – при УЗ навантаженні,  

3 – акустонаведена зміна концентрації. 
 

При подальшому дослідженні кінетики акустопровідності σUS частково відпалених 
(280 ºС) зразків n-Si-Fz вже використувався імпульсний УЗ режим (несуча частота 
fUS=(5÷10) МГц, частота повторення імпульсов Fi=400 Гц, тривалість радіоімпульсів τUS=(10-

5÷10-3) с та їх амплітуда VUS – до 20 В). На цифровому осцилографі, що синхронізувався ВЧ 
імпульсами, з потенціальних контактів зразка знімалася напруга Uσ

US = kI0/σUS (коефіцієнт k 
визначається геометричними розмірами зразка). 

При певних експериментальних умовах спостерігався ефект акустопровідності, де на 
фоні постійної компоненти Uσ спостерігався «імпульс ∆Uσ», який відповідав АН зменшенню 
σUS (див. осциллограму на рис.2). Але фронти цього «імпульсу ∆Uσ», що визначаються 
тривалістю наростання τі і спаду τd  АН змін σUS, значно довші за тривалість фронтів ВЧ 
імпульсу і при постійній температурі можна описати експоненційними залежностями (1) і 
(2), відповідно.  

∆Uσ
і(t)=∆Uσ

max(1- exp(-t/τi) )      (1) 

∆Uσ
d(t)=∆Uσ

maxexp(-t/τd)      (2) 
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Рис. 2. Осциллограми «імпульсу ∆Uσ» на зразку і ВЧ імпульсу на п’єзоперетворювачі. 
Температурні дослідження «імпульсу ∆Uσ», проведені при постійній WUS  ≈ 4·103Вт·м-2 

(інтенсивність УЗ в імпульсі WUS=с(VUS)2, параметр с визначається експериментально), 
показали, що залежності τі(Т) і τd(Т) являються термоактивованими, тобто описуються в 
координатах Арреніуса:  

 ,     (3) )/exp()( ,
0

,, kTET dididi ττ =

де Eі,d – енергії активації відповідних процесів. Апроксимація експериментальних даних τі,d(Т) 
у відповідності з (3) – дозволила визначити значення величин Еі ≈ (0.09±0.01) еВ, 
Еd ≈ (0.13±0.01) еВ і τі0 ≈4·10-8c, τd 

0≈10-9с. 
Важливим результатом роботи являється вперше спостережений у режимі реального 

часу (in-situ) процес акустонаведеного зворотнього переходу дефектної системи 
напівпровідникового кристалу в збуджений стан. Це відкриває додаткові можливості як для 
вивчення акустоактивних дефектів у напівпровідникових матеріалах, так і для розробки 
імпульсних акустокерованих пристроїв. 
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Властивості нанорозмірних сегнетоелектриків привернули до себе значну увагу завдяки 

збільшенню зацікавленості до фундаментальних властивостей і природи нанорозмірних 
спонтанно поляризованих  сегнетоелектричних структур. В останні роки відмічається 
підвищений інтерес дослідників до вирощування і дослідження сегнетоелектричних 
нанокристалів. 

Кристали [N(CH3)4]2ZnCl4 ,[N(CH3)4]2CuCl4, [N(CH3)4]2MnCl4 належать до сімейства 
кристалів A2BX4 і характеризуються складною послідовністю фазових переходів, включаючи 
як неспівмірну так і сегнетоелектричну фазу. Для досліджень також були вирощені кристали 
[N(CH3)4]2Zn1-хСuxCl4 (де х = 0,25; 0,42; 0,5), які володіють жовтуватим відтінком з добре 
розвинутою кристалічною огранкою, яка відповідає кристалу [N(CH3)4]2ZnCl4.  

Вирощування кристалів проводилося з водного розчину солей N(CH3)4Cl і ZnCl2, CuCl2, 
MnCl2 взятих в стехіометричному співвідношенні на скляній підкладці. За час 10÷20 хвилин 
відбувалася кристалізація кристалів розміром ~ 1÷2 мкм (вставка а, рис. 1).  

Температурну залежність інтенсивності (I) світла, що пройшло через поляризатор, 
кристал, аналізатор, встановлених в положення погасання при d ~ 2 мкм для кристала 
[N(CH3)4]2CuCl4 наведено на рис. 1. З пониженням температури спостерігається монотонне 
зростання інтенсивності аж до Tі ~ 309,6 K, де спостерігається злам на залежності I ~ f(T). В 
нашому випадку зміна I для даного полікристалічного зразка може бути зумовлена, як 
зміною Δn так і поворотом оптичної індикатриси. Оскільки, температурні зміни Δn при 
товщині зразка d ~ 1,5÷2 мкм є незначними, то аномальна поведінка I зумовлена поворотом 
оптичної індикатриси. При T ~ 257,6 K спостерігається стрибкоподібне зростання I, що 
свідчить про фазовий перехід у сегнетоеластичну фазу. Порівнюючи отримані температури 
фазових переходів із температурами для масивних (d > 1 мм) кристалів, можна стверджувати, 
що зменшення розмірів кристала до розмірів співмірних з періодом надструктури 
(d ~ 0,15 мкм ), зумовлює підвищення температури фазового переходу вихідна - неспівмірна 
фаза (ΔT/Δd ≈ 6,3·106 K/м), та появи нових співмірних фаз, можливо сегнетоелектричних. 
Спостережувані аномальні зміни на залежності I ~ f(T) (рис. 1) в температурному інтервалі 
Tc ÷ Ti можна обґрунтувати існуванням співмірних довгоперіодичних фаз, які 
характеризуються локалізацією хвильового вектора надструктури на співмірному значенні 
вищого порядку. З подібності фазових p, T і d, T діаграм випливає, що при ширині 
температурного інтервалу існування неспівмірної фази Ti – Tc ≈ 35 K, в НС фазі існує 2 – 3 
співмірні довгоперіодичні фази, які можна пов’язати зі значенням хвильових векторів q = 2/5 
і q = 3/8. Спостережувані аномальні зміни I при переході між співмірними 
довгоперіодичними фазами, на думку авторів пов’язані з перебудовою структури. 

Зміщення температур фазових переходів в загальному випадку може бути викликане 
зміною тиску (об’єму), або збільшенням поля при поверхневих дефектів. Зокрема, виникаючі 
внаслідок механічної обробки поверхні поверхневі дефекти можуть зумовлювати 
виникнення в зразках напружень, які ініціюють структурні фазові переходи.  

Відпал полікристалічного зразка кристалу [N(CH3)4]2CuCl4 у вихідній фазі при 340 K 
протягом 5 годин зумовив збільшення величини пропускання світла, та зміну характеру 
поведінки величини І ~ f(T) при переході між метастабільними станами, зумовленої зняттям 
напружень в кристалі. 
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Відомо, що домішки типу “заміщення” змінюють пружні властивості кристалів, і 
зумовлюють зміщення температур фазових переходів. На рис. 2 наведено температурну 
залежність І для кристалів [N(CH3)4]2Zn0.5Cu0.5Cl4 (а); [N(CH3)4]2Zn0.58Cu0.42Cl4 (б); 
[N(CH3)4]2Zn0.75Cu0.25Cl4 (в), з якої випливає, що збільшення кількості іонів Zn2+ в кристалі 
спричиняє підвищення температури фазового переходу Ti . Згідно рис. 2, а, заміщення іонів 
Cu2+ на Zn2+ зумовлює збільшення аномальної поведінки І в температурному інтервалі 
існування НС фази. Подальше збільшення іонів Zn2+ в кристалі [N(CH3)4]2CuCl4 
супроводжується подальшим зростанням аномальної поведінки величини І в НС фазі, та 
розширенням температурного інтервалу його існування ( ≈ 4 К для кристалу 
[N(CH3)4]2Zn0.5Cu0.5Cl4; ≈ 17 К для кристалу [N(CH3)4]2Zn0.58Cu0.42Cl4). 

Беручи до уваги, що аномальне зростання І може бути викликане поворотом оптичної 
індикатриси, то автори схильні припустити, що виникаюча фаза характеризується хвильовим 
вектором q = 5/12, а виникаюча спонтанна деформація Uyz перетворюється згідно 
представленню B3g (yz). Подальша заміна Cu2+ на Zn2+ супроводжується підвищенням 
величини фазового переходу Ti (Ti ≈ 332 K) та розширенням температурного інтервалу 
існування сегнетоелектричної фази.  

Температурна залежність І для кристала [N(CH3)4]2MnCl4 характеризується зламом при 
Ti = 330К і різкою зміною при T = 325,2К; 319,9K; 317,5К і Tс = 314,6K (рис.2, г). 
Температурний інтервал аномальних змін залежності І ~ f(T) становить Tс - Ti = 15 K. В 
таблиці 1 наведено температури фазових переходів в досліджуваних кристалах. 

Таблиця 1. 
Температури фазових переходів та температурні інтервали існування НС фази. 

Кристали Ti, K Tc, K T1, K T2, K T3, K 
Ti - Tc, 
da,b,c < 10 
мкм 

Ti - Tc, 
da,b,c > 1 м
м 

[N(CH3)4]2CuCl4 309 273   257 36 6 
[N(CH3)4]2Zn0,5Cu0,5Cl4 317 285 302 305 273 32  
[N(CH3)4]2Zn0,58Cu0,42Cl4 328 293 301 307 270 35 16 
[N(CH3)4]2Zn0,75Cu0,25Cl4 332 290   273 42  
[N(CH3)4]2MnCl4 330 320   315 15 0,6 

 
Згідно табл. 1 зміна об’єму кристалу зумовлює розширення температурного інтервалу 

існування НС фази. 
Відомо, що домішки типу «заміщення» зумовлюють зміну енергії активації водню в 

[N(CH3)4]- збільшуючи ступінь деформації органічного комплексу. Розглянемо як зменшення 
розмірів кристалу впливає на довжину хвилі надструктури. Довжина хвилі надструктури для 
більшості кристалів з НС фазою є порядку 100 елементарних комірок. Зменшення розмірів 
зразка згідно вище наведених результатів супроводжується розширення температурного 
інтервалу існування НС фази. НС модуляцій. Відомо, що збільшення величини напруженості 
електричного поля прикладеного до кристалу зумовлює збільшення величини хвильового 
вектора (q) неспівмірної надструктури, тобто при збільшенні величини q відбувається 
розширення температурного інтервалу існування НС фази. Отже, зі зменшенням розмірів 
кристалу збільшується вклад поверхневої енергії у вільну енергію кристалу, зумовлюючи 
тим самим розширення температурного інтервалу існування НС фази, а отже, і зменшення 
довжини хвилі модуляції.  

Зародками для утворення НС фази з малою довжиною хвилі модуляції можуть служити 
локальні просторові області скорельованого руху тетраедричних груп у вихідній фазі даних 
кристалів. Зменшення об’єму кристалів супроводжується зміною їх пружних властивостей, 
що можливо проявиться у зміні деформації органічних комплексів кристалів 
[N(CH3)4]2MeCl4 і може служити однією з причин зміни температурного інтервалу існування 
НС фази на фазовій V, T діаграмі даних кристалів.  
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Рис.1. Температурна залежність інтенсивності світлового променя, що пройшов крізь 

систему поляризатор, кристал, аналізатор встановлених в положення погасання для 
полікристалічного зразка кристала [N(CH3)4]2CuCl4 при товщині монокристалів ~ 2 мкм: а) 
– свіжо вирощених кристалів; б) – відпалених у вихідній фазі при Т=340 К протягом 5 
годин. Вставка – фотографія при восьмикратному збільшенні полікристалічного зразка 
кристала [N(CH3)4]2CuCl4. 

 

а б 

в г 
Рис.2. Температурна залежність інтенсивності світлового променя, що пройшов крізь 

систему поляризатор, кристал, аналізатор встановлених в положення погасання для 
полікристалічного зразка кристала [N(CH3)4]2Zn0.5Cu0.5Cl4 (а); [N(CH3)4]2Zn0.58Cu0.42Cl4 (б); 
[N(CH3)4]2Zn0.75Cu0.25Cl4 (в); [N(CH3)4]2MnCl4 (г) при товщині монокристалів ~ 2 мкм. На 
вставках фотографії при восьмикратному збільшенні полікристалічних зразків 
відповідних кристалів.  
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Комбінаційне розсіяння світла нанокристалітів Si в  SiO2 матриці  

 
Стрельчук В.В., Кондратенко С.В., Гомонович В.В. 

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

Україна. gomonovych@gmail.com 
 

Важливим напрямком розвитку сучасної фізики напівпровідників є створення 
різноманітних низькорозмірних гетероструктур з квантовими ямами, квантовими нитками та 
квантовими точками з наперед заданими параметрами для потреб нано- та оптоелектроніки. 
Останні досягнення в технології вирощування напівпровідникових низькорозмірних 
матеріалів дозволяють отримувати наногетероструктури з характеристичними розмірами від 
одиниць до сотень нанометрів. 

У випадку співмірності лінійних розмірів наноструктур з довжиною хвилі де-Бройля 
електронів і дірок виникають ряд незвичайних та унікальних фізичних властивостей 
обумовленних ефектами розмірного квантування енергетичного спектра носіїв заряду. 
Нинішній інтерес дослідників охоплює як фундаментальні аспекти квантово-розмірних явищ 
і взаємодій розмірно-квантованих електронних збуджень з електромагнітним 
випромінюванням, так і прикладні аспекти застосування властивостей наноструктур. 

В даній роботі досліджувалися наноструктури Si, які володіють унікальними 
властивостями і є найбільш перспективним матеріалом для проектування сучасних 
електронних приладів. Наукова та прикладна актуальність роботи обумовлена необхідністю 
дослідження фізичних властивостей подібних наноструктур, з врахуванням ефектів 
просторового обмеження носіїв заряду і фононів.  Актуальність дослідження структур 
нанокристалітів Si (nc-Si) в аморфній матриці зумовлена спостережуваною в них при 
кімнатних температурах люмінесценцією та можливим їх використанням для розробки нових 
оптоелектронних приладів. 

Практичне впровадження структур з нанокристалітами Si вимагає чіткого знання 
температурної залежності їх фононних і електронних властивостей . Зміна температури 
приводить до модифікації ангармонічних членів коливальної взаємодії і зміні частоти 
оптичних фононів. 

Дослідження напівпровідникових нанокристалітів Si в SiO2 матриці проводилося 
методом спектроскопії КРС, в лабораторії  “Раманівсько-люмінесцентної субмікронної 
спектроскопії” ІФН ім.В.Є.Лашкарьова. Тонкі плівки SiO2 з Si нанокристалітами були 
отримані методом магнетронного напилення. 

На рис.1  зображено спектр КРС зразка nc-Si в матриці SiO2. Експериментально 
отриманий спектр КРС nc-Si апроксимовано теоретично розрахованою кривою,  згідно теорії 
сильної просторової локалізації. З рисунку видно гарне співпадіння теоретичного розрахунку 
та експерименту. 
Положення максимуму стокcової фононної смуги в спектрі КРС дорівнює 520 см-1. 
Відзначимо, що в спектрі КРС відсутня широка фононна смуга аморфного Si з максимумом в 
області ω ≈ 480 см-1. Натомість має місце несиметричне розширення фононної смуги nc-Si зі 
значною асиметрією з низькочастотної сторони. Зміщення фононної смуги в сторону менших 
частот, та її асиметричне розширення, в порівнянні з монокристалічним Si, обумовлені 
ефектом просторового обмеження фононів в нанокристалічному Si. 

На рис.2 зображено спектральні характеристики стоксової і антистоксової компонент 
фононних смуг при зміні температури зразків в термоелектричній комірці від 25 оС до 500 оС. 
Як видно зі спектрів, положення максимуму стокової та антистоксової  фононних смуг nc-Si 
при кімнатній температурі реєструються при ≈ 520 см-1 та ≈ -520 см-1 відповідно, що дещо 
менше від типового значення для монокристалічного Si (ωSi = 521,5 см-1). При збільшенні 
температури спостерігається повільне зміщення максимуму стокової та антистоксової 
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фононних смуг nc-Si в низькочастотну сторону. В нашому випадку при Т = 500 0С стоксова 
компонента фононної смуги реєструється при ω ≈ 507 см-1. Відзначимо, що при зростанні 
температури також спостерігається розширення фононної смуги Si. Значення напівширини Si 
смуги зростає з підвищенням  температури  від Г ≈ 5 см-1  (Т = 25 0С)  до Г ≈ 12 см-1 (Т = 500 
0С). 
 На рис.3 приведено експериментально отримані значення зсуву частоти та 
напівширини стоксової компоненти фононної смуги і наведено теоретично розраховані криві 
згідно вказаних виразів (теорії Balkanski). 

На рис.4 показано відношення інтегральної інтенсивності стокової до антистоксової 
фононних смуг в спектрі КРС Si при зміні температури від 25оС до 500оС. Така лінійна 
залежність дозволяє легко експериментально визначити температуру нанокристалічного Si. 

На рис.5 представлені спектри КРС зразків nc-Si в SiO2  матриці при різних 
потужностях опромінення Ar-Kr іонним лазером з довжиною хвилі 488,0 нм. В наших 
експериментах густина потужності лазерного випромінювання змінювалося в діапазоні P = 
0,55 ÷ 110 кВт/см2. При зміні густини потужності випромінювання спостерігається істотна 
зміна інтенсивності фононних смуг nc-Si. Відзначимо, що в даному випадку має місце 
локальний розігрів досліджуваного зразка, на відміну від нагрівання всього об’єму зразка в 
експериментах з використанням термоелектричної комірки. При локальному нагріванні в 
сусідніх областях досліджуваної структури температура не змінюється, що може додатково 
призводити до появи температурного градієнту в області фокусуючого п’ятна збудження. 
Із рисунку видно, що стоксова фононна смуга Si зміщувалася та розширювалась. При Pзб = 
0,55 кВт/см2  -  ω ≈ 520 см-1 і Г ≈ 5 см-1, а при  Pзб = 110 кВт/см2   -  ω ≈ 494 см-1 та Г ≈ 27 см-1.  

На рис.6 представлено експериментальні дані  та теоретичний розрахунок для 
залежності  від густини лазерної потужності.  Наведена лінійна залежність дозволяє 

однозначно віднести густині лазерної потужності температуру нагрівання зразка. 
На рис.7 зображено низькочастотне зміщення та уширення фононної смуги Si для 

стоксової та антистоксової компоненти непружного розсіяння світла в залежності від 
температури зразка  при локальному нагріванні. Дані залежності описуються наведеними 
виразами з високою точністю.  

Показано, що просторове обмеження фононів nc-Si в SiO2 матриці добре описуються 
гауссовою моделлю сильної локалізації фононів в кристалітах. Встановлено, що 
температурна залежність спектрів КРС nc-Si не описується залежністю характерною для 
монокристалічного Si. Виявлено хороше співпадіння величини температурного “об’ємного” і 
локального лазерного нагрівання. Отриманих із співвідношення інтегральних інтенсивностей 
антистоксової і стокової фононних смуг nc-Si. 

 
Особливу подяку хочу висловити науковому керівнику Стрельчуку Віктору 

Васильовичу за допомогу в  науковому пошуку та рецензуванні роботи. Також висловлюю 
подяку Кондратенку Сергію Вікторовичу за допомогу в інформаційному та літературному 
пошуку, а також Ніколенку Андрію за допомогу в проведенні експерименту. 

 26



Лашкарьовські читання – 2010 
 

 
Рис.1 

 Рис.2 

  
Рис.3 Рис.4 

 
Рис.5 

Рис.6  

  
Рис.7 

 
 27



Лашкарьовські читання – 2010 
 

Деформационный метод наноструктурирования 
поверхности кремния 

 
Павленко Н.Н., Яцунский И.Р., Кулинич О.А. 

Украина, г. Одесса, Одесский Национальный университет имени И.И.Мечникова 
e-mail: yatsunskiy@gmail.com 

 
Нанокристаллы кремния имеют уникальные  свойства, обусловленные квантово-

размерным ограничением движения в них электронов, дырок и экситонов. В частности, 
нанокристаллы кремния обуславливают существование фото- и электролюминесценции в 
видимой области спектра нанокомпозитных систем, в которые они включены, что связано с 
увеличением ширины запрещенной зоны в нанокристаллах и увеличением в них квантового 
выхода люминесценции по сравнению с непрямозонным монокристаллическим кремнием. 

Одним из видов нанокомпозитных систем является пористый кремний (ПК), где 
нанокристаллы кремния распределены хаотично или в виде цепочек с возможным наличием 
воздушных (вакуумных) промежутков (пор) между ними. При этом в зависимости от 
условий изготовления и хранения пленок ПК нанокристаллы покрыты в основном 
водородной и окисной (SiOx, 0 < x < 2) оболочкой. Слои ПК обычно находятся на 
монокремниевой подложке, на которой они образуются в результате ее электрохимического 
(анодного) или химического (окрашивающего) травления. 

На сегодняшний день, основными методами получения наноструктурированного 
кремния являются: метод электрохимического травления, позволяющий получать 
нанопористый материал с различными размерами пор в зависимости от условий травления. 
Его недостатки заключаются в временной деградации параметров нанопористого кремния, 
использования высокотоксичных химических веществ (HF) и т.д., метод обработки 
поверхности кремния высокоэнергетическими ионами, разрушающими приповерхностный 
слой и образующими наноразмерные кластеры [1, 2]. 

Нами был предложен метод получения наноструктурированного кремния, 
основанный на деформационном разрушении поверхности кремния в результате 
высокотемпературного окисления.  

Объектами изучения являлись пластины монокристаллического  кремния, 
выращенные методом Чохральского с различным удельным сопротивлением  КЭФ- 4,5(111) 
и КДБ – 10 (100). 

Для выявления дефектов производилась обработка поверхности пластин 
химическими  избирательными травителями (ИТ) Сиртля (поверхность111) и Сэкко 
(поверхность 100) (скорость травления порядка (2-3) мкм/мин) с предварительной 
обработкой в составах Каро и перекисно-аммиачном растворах. 

Для изучения поверхности кремния после химических обработок использованы 
следующие методы и оборудование: 

• электронная сканирующая микроскопия (РЭМП), электронный сканирующий 
микроскоп- анализатор `Cam Scan-4D` с системой энергетического дисперсионного 
анализатора `Link- 860`(с использованием программы «Zaf»,чувствительность прибора 
составляла 0,01% по массе, диаметр пучка – от 5 ⋅10-9 до 1 ⋅10- 6 м). 

• ОЖЭ - электронная спектроскопия (ЭОС), спектрометр LAS-3000 фирмы 
`Riber`(пространственная разрешающая способность – 3 мкм энергетическое разрешение 
анализатора – 0,3 %); 

• оптические методы исследований с помощью металлографического 
микроскопа ММР- 2Р. 

В процессе формирования оксидных слоёв в приповерхностных областях кремния 
образуется довольно сложная структура, состоящая из слоёв разупорядоченного кремния с 
проникшими в него областями оксида, образованного при ускоренной диффузии кислорода 

 28

mailto:yatsunskiy@gmail.com


Лашкарьовські читання – 2010 
 
вдоль структурных дефектов, далее следуют слои  кристаллического кремния, содержащие 
сетки дислокаций, период которых зависит от глубины залегания. Дополнительное 
травление области дислокационных сеток HF позволило наблюдать отдельные 
периодические области бездефектного кремния в виде столбиков примерно одинаковых 
размеров и одинаковой высоты (рис.1). 

 

Рис.1. Наноструктурированная поверхность кремния 
 

Если учесть, что механические напряжения уменьшаются вглубь кремния по закону 
1/r, можно заключить, что более разупорядоченный слой (слой с меньшим периодом 
дислокационных сеток) примыкает непосредственно к диоксиду кремния. Толщины этих 
слоёв пропорциональны толщинам выращенных оксидов, что можно объяснить 
возрастанием механических напряжение на границе раздела при увеличении толщин оксидов. 

На определенном расстоянии от границы раздела, происходит возникновение 
дислокационных сеток с различным периодом и, как следствие, возможное образование 
наноструктурированного кремния в процессе ИТ. 

Предложенный в данной работе метод формирования пористого 
наноструктуированного кремния обладает рядом преимуществ перед другими методами, так 
как позволяет получать пористый кремний в едином цикле изготовления приборов с 
применением оксидов, а, также, позволяет получать пористый нанокремний с заданной 
топологией, варьируя такие параметры как толщина выращенного оксида и время 
химических обработок. 
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Актуальною і важливою проблемою сучасної напівпровідникової технології є питання 

знаходження простих технологічних рішень для вирішення задач пов’язаних з 
наноструктуруванням напівпровідників. Одним із шляхів розв’язання даної проблеми є 
використання лазерного випромінювання для наноструктурування поверхні 
напівпровідникових кристалів [1, 2]. Важливим аспектом є можливість селективного 
опромінення окремих шарів напівпровідникових матеріалів шляхом підбору відповідних 
параметрів лазерного випромінювання. 

В даній роботі досліджувався вплив прямого лазерного опромінення на морфологію 
поверхні напівпровідникових кристалів CdTe в неопромінених областях кристалу, за умов 
проявлення так званого ефекту далекодії. 

Досліджувались кристали CdTe, вирощені методом Бріджмена, розміром 5х5х2 мм3 з 
питомим опором ~ 1х109 Ом·см. Для опромінення кристалів використовувалось 
випромінювання рубінового лазеру, що працює в режимі модульованої добротності з 
тривалістю імпульсу 2 · 10-8 с. Густина потужності випромінювання складала I = 20 МВт/см2, 
що перевищує поріг плавлення поверхні. Діаметр пучка лазерного випромінювання становив 
~ 1 мм. Однорідність лазерного випромінювання досягалась шляхом використання 
кварцового дифузору. Після отримання однієї опроміненої області поверхні, зразок, 
закріплений на тримачі, зміщували на 1 мм і опромінювали наступну область поверхні зразка. 
Таким чином отримано зони опроміненого і неопроміненого матеріалу по всій поверхні 
зразка. 

В результаті опромінення утворюються нанорозмірні куполоподібні острівці, як в 
областях безпосередньої дії лазерного випромінювання, так і в неопромінених областях. 

Аналіз результатів експерименту показує, що вплив ударної хвилі, яка генерується 
імпульсом лазерного випромінювання, можна виключити в силу того, що така хвиля повинна 
поширюватись углиб зразка. В нашому випадку, для CdTe при I = 20 МВт/см2 глибина 
ударної хвилі складає ∼ 15.6 мкм. Як показують експериментальні результати, глибина зміни 
властивостей матеріалу (3-5мкм) менше, ніж глибина утворення ударної хвилі. 

Поява наноострівків поза областю лазерного опромінення поверхні зразка не може 
бути пояснена також передачею тепла від опроміненої части кристалу, оскільки поширення 
нагріву відбувається в нашому випадку в межах L = 0.35 мкм, тобто на відстані, набагато 
менші, ніж довжина досліджуваної області зразка. 

Показано, що причиною утворення дефектів, що призводить до формування 
нанокластерів поза областю лазерного опромінення поверхні кристала, являється виникнення 
механічної напруги, яка породжує акустичні хвилі широкого діапазону частот з 
різноманітними просторовими характеристиками. Акустичні хвилі можуть переносити 
енергію лазерного випромінювання на відстані, що істотно перевищують розміри області її 
поглинання. Якщо густина енергії, що переноситься, досить велика, то акустичні хвилі 
можуть бути одним з джерел так званих ефектів далекодії, що виникають при лазерному 
опроміненні, зокрема, генерації дефектів поза областю лазерної дії. 

Розрахунок тиску Релеєвскої хвилі в ближній зоні показує, що його вистачає для 
дефектоутворення і локального масопереносу і відповідно для перебудови структури 
матеріалу на поверхні в ближній хвилевій зоні на поверхні CdTe при надпороговому 
лазерному опроміненні. На це вказує формування рельєфних структур і утворення дефектів 
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на поверхні, де присутня тільки акустична поверхнева хвиля і пояснюється, зокрема, у 
рамках механізму "вакансійного насоса" на поверхні і моделі ефективної температури. 

Лазерно-індукований поверхневий акустичний імпульс переносить достатню енергію 
для активації процесу дефектоутворення в неопроміненій частині. 
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Плівкові системи на основі Al та Ni були отримані шляхом термічного випаровування за 
методикою, яка докладно описана у праці [1].  

Аналіз електрофізичних та електронографічних досліджень плівок з відносною 
концентрацією компонентів Al:Ni=35:65 ат. %, що пройшли термічну обробку при 
температурі Т=850 К показав, що плівки з товщинами менше 45 нм є гомогенними 
системами і складаються з інтерметаліду AlNi3 зі простою кубічною граткою (рис. 1, табл.1). 

 
Таблиця 1

Результати розшифровки електронограми 
плівки Al(15)/Ni(21) (у дужках вказані 
товщини у нанометрах), яка пройшла 
термообробку до температури Тв=850К 
№ І, в.о. dhkl, нм 

0
hkld , нм[2] hkl фаза 

1 сер. 0,356 0,360 100 AlNi3 
2 Д.С. 0,207 0,2074 111 AlNi3 
3 C. 0,179 0,1799 200 AlNi3 
4 C. 0,127 0,1265 220 AlNi3 

5 C. 0,108 0,1078 �1
1 AlNi3 

6 д.сл. 0,103 0,1032 222 AlNi3 
7 д.сл. 0,089 0,0893 400 AlNi3 
8 сл. 0,082 0,0819 331 AlNi3 
9 сл. 0,080 0,0798 420 AlNi3  

Рис. 1. Електронограма плівки 
Al(15)/Ni(21) при температурі 
відпалювання Тв=850К. 

Залежність питомого опору (ρ) і температурного коефіцієнту опору (ТКО) для плівки  
інтерметаліду AlNi3 (рис. 2) має монотонний, однак, нелінійний характер, причому на 
температурній залежності ρ(Т) відсутні злами, які характерні для одношарових плівок Al та 
Ni при температурах Дебая і Кюрі, що свідчить про гомогенізацію. 
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Рис. 2. Температурна залежність 
питомого опору і ТКО інтерметаліду  
AlNi3 

 
Отримані нанокристалічні плівки з відносною концентрацією компонентів Al:Ni=50:50% 

ат., після відпалу при температурі порядку 700 К мали чітко виражену гомогенну структуру 
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(рис. 2,а), а середній розмір кристалітів у площині плівок складає порядку 15 нм. Результати 
розшифровки електронограми плівки (рис. 2.б) показав, що зразки складаються виключно з 
інтерметаліду В2 AlNi зі простою кубічною граткою (просторова група Pm3m). Залишків 
іншої фази не спостерігалось, що добре узгоджується з діаграмою стану подвійної системи 
Al-Ni [3]. 

 

 
а б 

Рис. 3. Мікроструктура (а) і електронограма (б) плівки Al(28)/Ni(20)/П 
Тв=700 К  

 
Аналогічно, як і у вище зазначеному випадку, температурна залежність опору ρ(Т) плівок 

AlNi носить монотонний, однак нелінійний характер, причому кутовий коефіцієнт 
зменшується зі зростанням температури. Зауважимо, що величина питомого опору 
інтерметаліду AlNi значно перевищує опір з'єднання AlNi3, в той час як для величини ТКО 
зазначеної структури спостерігається зворотна тенденція за даних умов отримання та 
термообробки плівкових зразків. 
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В останні роки значна увага приділяється вдосконаленню технології синтезу 
високоякісних нанокристалів (НК) на основі напівпровідникових матеріалів групи А2В6 в 
твердотільних матрицях різного типу для використання їх в якості світловипромінюючих 
пристроїв, довжину хвилі випромінювання в яких можна змінювати за рахунок зміни 
розмірів НК без зміни їх хімічного складу. Перевагами таких пристроїв є: порівняно дешева 
технологія виготовлення НК А2В6 у макроскопічних кількостях, В основу якої покладені 
методи колоїдної хімії; висока ефективність випромінювання, яка при кімнатних 
температурах може досягати значень 80 %; відносна простота виготовлення білих 
світлодіодів; низький поріг виникнення лазерного випромінювання і т.д. Пошук 
оптимальних технологічних режимів виготовлення світловипромінюючих пристроїв на 
основі НК А2В6 з заданими характеристиками, вибір матриці, в яку інкорпоруються НК, 
вимагають детального вивчення випромінювальних процесів у НК в залежності від умов 
вирощування, розмірів НК, типу пасиватора і матриці тощо. 

Проведено дослідження спектрів фотолюмінесценції (ФЛ) та оптичного поглинання 
НК CdTe в колоїдних розчинах і полімерних матрицях. Виявлено незвичайний ефект, який 
полягає в низькоенергетичному зсуві максимуму ФЛ при замерзанні водного розчину, що 
містить НК CdTe. Різка зміна люмінесцентних властивостей колоїдного розчину НК CdTe в 
околі фазового переходу рідина - лід пояснюється різною ефективністю нейтралізації заряду 
на поверхні НК, що знаходяться в розчині або "заморожені" в льоді. Червоний зсув 
максимуму ФЛ зумовлений зростанням поверхневого заряду і пов’язаного з ним 
електричного поля в об’ємі НК, що приводить до підсилення прояву квантово-розмірного 
ефекту Штарка. Розраховані енергії зв’язків між поверхневими атомами Cd і Te та атомами 
сірки, що входять до складу молекул тіогліколевої кислоти, і молекулами води, відповідно. 
Показано, що атом водню, який входить до складу молекули води, локалізованої біля грані 
Te, може перебувати в двох енергетичних станах, локалізованих поблизу атомів кисню і 
телуру, і, таким чином, приймати участь в нейтралізації нерівноважних дірок, захоплених на 
поверхневі стани квантових точок. Запропонована модель, яка описує можливі процеси 
нейтралізації поверхневого заряду і дозволяє якісно пояснити цей ефект.  

Встановлено бімодальний розподіл за розмірами НК CdTe в полімерній матриці 
полідіалілдиметиламоній хлорид (ПДДА) в результаті їх тривалої витримки при кімнатній 
температурі, що проявляється у спектрах ФЛ у вигляді двох смуг з енергетичним 
положенням ~ 2,2 еВ і 2,4 еВ. Визначено енергії активації температурного гасіння двох смуг 
ФЛ НК CdTe, інкорпорованих в полімерну матрицю ПДДА, що відповідають за НК двох 
середніх розмірів – Ea = 150 меВ і Ea = 128 меВ. Встановлено екситонний механізм 
фотолюмінесценції НК CdTe, інкорпорованих у полімерну матрицю ПДДА. Показано, що 
температурна залежність енергетичного положення максимуму ФЛ повністю відтворює 
температурну залежність ширини забороненої зони об’ємного CdTe, а залежність логарифма 
інтенсивності ФЛ від логарифма інтенсивності оптичного збудження є лінійною. 
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Сучасні дослідження у фізиці твердого тіла спрямовані у напрямку вивчення все 
менших за просторовими розмірами систем, підійшли до нанорозмірних об’єктів, та 
дослідженню мезоявищ у наногетеросистемах (квантових точках, плівках, дротах, ямах та їх 
комбінаціях). Фононний спектр у низьковимірних системах, головним чином, вивчається на 
базі двох моделей. Так звана напівмікроскопічна модель Хуана – Цу дає результати, які 
найкраще узгоджуються з експериментом, але вона математично складна, для практичного 
не застосовуються у теорії електрон –  фононної взаємодії. Для розрахунку фононних 
спектрів і для дослідження електрон – фононної взаємодії найбільш придатною є модель 
діелектричного континууму оскільки її результати краще збігаються з результатами моделі 
Хуана – Цу [1,2]. 

Останніми роками експериментатори і теоретики проявляють великий інтерес до 
вивчення квантових плівок [3], особливо науковців цікавлять каскадні лазери, створені на 
їхній основі [4]. У дослідженні фізичних властивостей, таких як носії заряду, їх релаксація, 

лінійні і нелінійні оптичні властивості 
квантових плівок, важливим фактором, який 
повинен враховуватись є електрон – фононна 
взаємодія. Тому для того щоб,  мати змогу 
керувати таким каскадним лазером, необхідно 
точно описати оптичні фононні моди і 
отримати гамільтоніан електрон–фононної 
взаємодії в таких наносистемах.  
 У даній роботі вивчаються енергії та 
закони дисперсії всіх типів вільних коливань, 
що існують у багатошарових 
наногетеросистемах, які складаються з п’яти 
шарів плоских плівок утворених з 
In0.53Ga0.47As/In0.52Al0.48As. Товщини квантових 
плівок  (і=1,2,3,4,5) та діелектричні 
проникливості кожної i-тої частини 

ноносистеми вважаються відомими. 
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Рис.1 Геометрична схема 
багатошарової наносистеми 
In0.53Ga0.47As/In0.52Al0.48As id
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де  - високочастотна діелектрична проникність, ∞εi Liω  та Tiω  - частоти поздовжніх і 
поперечних оптичних фононів відповідних масивних кристалів. Фононний спектр для такої 
системи знаходиться з електростатичних рівнянь Максвела для середовищ [5]:  

0=×∇ D
rr

 ,                                                           (3) 
( ) PEED i

r r r r
           (i=0,1,2),                          (4) πωε 4+==

Φ∇−=
rr

E ,                                                         (5) 
де Φ,,, PED

rrr
 – електричне зміщення, напруженість електричного поля, поляризація і 

електростатичний потенціал. Підставивши вираз (3) у (4) у (5)  
отримуємо наступне рівняння:  
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Зрозуміло, що існують два можливих розв’язки цього рівняння, з яких визначаються 
спектри обмежених та інтерфейсних фононів, які розглядаються в даній роботі. 
 При дослідженні використовувалось наближення діелектричного континууму, а 
розрахунки виконувались за допомогою методу трансферної матриці (transfer matrix method) 
[6]. 
 Виконані обчислення показали, що величини енергії обмежених фононів збігаються з 
енергіями відповідних фононів об’ємних кристалів. Спектр інтерфейсних фононів залежить 
від геометричних параметрів наносистем, але енергії цих фононних мод завжди знаходяться 
між енергіями LO та TO фононів об’ємних кристалів.  Залежність енергії фононних мод від 
квазіхвильового числа свідчить, що вони суттєво змінюються при малих значень 
квазіхвильового числа. Збільшенням розмірів квантових ям призводить до виродження зон 
енергії фононів у вітки. 
 
[1]. M.V. Tkach, Quasiparticles in nanoheterosystems, Quantum dots and wires. Ruta, Chernivtsi, 2003. 

[2]. M.V. Tkach, V. Holovatsky, O. Votsekhivska, M. Mykhalyova, R. Fartushunsky, Phys Stat.Sol. 225, 

331, 2001. 

[3]. Cao J C 2003 Phys. Rev. Lett. 91, 237401. 
[4]. Faist J et al 1994 Science 264, 533 
[5]. Wai-Sang Li, Chuan-Yu Chen, Physica B, 1997, 375. 
[6]. Yu S G et all 1997 J.Appl.Phys. 82, 3363 
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Оптоелектроніка та сонячна енергетика 
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Розрахунок кінетики гетерування преципітованого заліза в 
пластинах монокристалічного кремнію за допомогою шару 

алюмінію 
Віктор Насєка 

ІФН ім. В.Є Лашкарьова НАНУ, victor_naseka@meta.ua 
Час життя та довжина дифузії неосновних носіїв заряду є одними з головних 

параметрів, які характеризують роботу фотоперетворювачів, виготовлених на основі 
кристалічного кремнію. Тому велика увага приділяється очищенню кристалічного кремнію 
від небажаних домішок, які зменшують ці параметри. Такими домішками є Fe, Au, Cu, Ni, Ti 
та ін. Атоми цих металів створюють глибокі рівні в забороненій зоні кремнію і сприяють 
рекомбінаційним втратам. Традиційним способом очищення кристалічного кремнію є 
гетерування за допомогою напилення шару алюмінію. При температурі 700-900 оС за 
рахунок значно більшої розчинності зазначених металів в алюмінії, ніж в кремнії, їх атоми 
дифундують в шар алюмінію. 

Найбільш часто досліджуваною домішкою в кристалічному кремнії є залізо. За 
рахунок великої рухливості в кремнії воно швидко розповсюджується по всьому об'єму. Під 
час охолодження після високотемпературної обробки можуть утворюватись преципітати 

- фази [1], які є досить стабільними при температурах нижче ~ 900 оС. Такі 
преципітати є додатковим джерелом заліза при очищенні. 

2FeSiβ −

 
Для аналізу кінетики гетерування атомів заліза у пластинах кристалічного кремнію 

була використана наступна система рівнянь [2]: 
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 де - концентрація міжвузлового заліза, - радіус преципітата, 
см2с-1 – коефіцієнт дифузії заліза в кремнії, - концентрація 

преципітатів, см-3- розчинність заліза в кремнії, - радіус 
атома заліза при наближенні у формі сфери. Крайові умови для даної системи були наступні: 
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=σ 1.025exp0.1  - коефіцієнт сегрегації. Тобто, (2) відповідає межі кремній-повітря, на 

якій потік атомів заліза дорівнює нулю, (3) відповідає межі кремній-алюміній з потоком 
атомів заліза, на гетер скінченного об’єму з урахуванням сегрегації та при умові миттєвого 
розповсюдження атомів заліза в гетері. 
 Вважалось,що товщина кремнієвої пластини = 300 μm, товщина шару алюмінію = 3 
μm, залізо з концентрацією =1014 см-3 повністю знаходиться в преципітатах з 
концентрацією 

Sid Ald
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На рис.1. зображена 

залежність концентрації між-
вузлового заліза від часу відпалу 
для різних концентрацій преци-
пітатів при температурі 800°С. 
Видно, що більша концентрація 
преципітатів призводить до 
вивільнення більшої кількості заліза 
одночасно (більш високі піки) та 
створює більший градієнт 
концентрації заліза у пластині та 
між пластиною та гетером (більш 
швидко наступне видалення заліза).  

Рис. 2. показує темпера-турну 
залежність відносної концентрації 
заліза в пластині після 60 - 
хвилинного відпалу при температурі 
800 оС  для різних концентрацій 
преципітатів. На рисунку також 
показана відносна можлива 

мінімальна рівноважна концентрація заліза у кремнії для розглядуваною системи 
пластина/гетер, що знаходиться за формулою 
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Рис. 1. Залежність відносної концентрації 
міжвузлового заліза в кремнієвій пластині під час 
відпалу при температурі 800 оC для різних 
концентрацій преципітатів: 1 — 1010, 2 — 109, 3 — 
108, 4 — 107, відповідно.  
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FeC - концентрація заліза, яка 
залишається в кремнієвій 
пластині при нескінченному часі 
відпалу.  

Збільшення температури 
відпалу має кілька ефектів на 
кінетику гетерування заліза з 
кристалічного кремнію шаром 
алюмінію. Збільшення коефі-
цієнта дифузії при збільшенні 
температури призводить до 
прискорення розпаду преси-
пітатів, згідно із системою (1), та 
більш швидкого видалення заліза 
шляхом дифузії. Також 
призводить до збільшення межі 
розчинності заліза в 
кристалічному кремнію, що 
сприяє розпаду преципітатів. 
Проте, збільшення темпе-ратури 
призводить до зменшення 

ємності гетера. Тому в деяких поєднаннях температури та часу відпалу досягається 
максимальний ефект від гетерування (мінімуми кривих). Як видно насичення ефекту від 
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Рис. 2. Залежність відносної концентрації заліза 
(загальної) в кремнієвій пластині від температури 
відпалу протягом 60 хв. для різних концентрацій 
преципітатів. 1 — без преципітатів, 2 — 1010, 3 — 109, 4 
— 108, відповідно. Товста лінія -  відносна можлива 
мінімальна рівноважна концентрація заліза. 
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гетерування зсовується до менших температур із зменшенням початкових розмірів 
преципітатів. 

Кінетика гетерування заліза в кристалічному кремнії шаром алюмінію більш швидка 
при фіксованій температурі для преципітатів меншого радіуса. Прискорення видалення 
атомів заліза при зменшенні початкового розміру преципітатів є результатом збільшення 
швидкості розпаду комплексів. 

Ефективне гетерування може бути досягнуте за допомогою зміни режимів відпалу: 
при початковій високій температурі мають найкраще розпадатись комплекси, та найкраще 
видалення заліза при дещо меншій температурі для зменшення межі розчинності в кремнії. 

Отримані результати дозволяють зробити висновок, що досягнення найбільш 
ефективного гетерування преципітованого заліза у пластинах кристалічного кремнію 
можливо при використанні двостабільних відпалів: перша стадія – високотемпературна, яка 
сприяє розпаду преципітатів  і початковому швидкому гетерування атомів заліза, і 
друга стадія – низькотемпературна, яка дозволяє підвищити ступінь очистки пластин від 
домішки за рахунок збільшення ємності гетера. 

2FeSiβ −

Література 
1. Andrey Sarikov, Victor Naseka, and Vladimir Litovchenko Influence of precipitates on the 
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Вплив йоної імплантації на оптичні властивості та структуру 
тонких металевих плівок на піроелектриках 

 
Лисюк В.О., Стащук В.С., Клюй М.І.  

 
Київський національний університет імени Тараса Шевченка, Фізичний факультет, 

03022, Київ, пр. Грушкова 2, корп. 1. Тел (044)5262296 
Інститут фізики напівпровідниківв ім В.Є. Лашкарьова НАН України, 

03028, Київ, пр. Науки 41. Тел (044)5256205 
e-mail: lysiuk@univ.kiev.ua 

 
Досліджено зміни в структурі поверхні систем тонка металева плівка – ніобат літію 

після йонної імплантації. Виявлено формування пухирів у випадку Ni плівок, та кратерів у 
випадку Pd плівок. В Mo плівках на ніобаті літію помічено відшарування тонких шарів 
металу внаслідок йонної імплантації. 

Виявлено зміни оптичних властивостей систем внаслідок йонної імплантації. Показано, 
що йонна імплантація призводить до зміни коефіцієнта відбивання у всьому досліджуваному 
спектральному діапазоні (0,25 – 15 мкм), а у випадку Pd плівок на ніобаті літію коефіцієнт 
відбивання стає неселективним в діапазоні λ=1–15 мкм. Йонна імплантація суттєво 
модифікує структуру при поверхневих шарів, розупорядковує її та призводить до аморфізації 
плівки та приповерхневого шару піроелектрика. 

Пояснено механізм формування пухирів та кратерів внаслідок йонної імплантації за 
рахунок виходу інертного газу Ar назовні та різними значеннями межі міцності та 
коефіцієнтів поверхневого натягу матеріалів плівок. Розрахунки коефіцієнта відбивання з 
врахування гладкої, та шорсткої поверхонь, з використанням співвідношень Хагена-Рубенса, 
Топорця, та вираз для розрахунку оптичних констант з врахуванням поляризації электронів 
провідності показали, що йонна імплантація призводить до зменшення значення коефіцієнта 
відбивання за рахунок розсіяння на блістерах, поглинання в кратерах та зменшення 
неоднорідності межі плівка – підкладинка. Розроблено неселективний піроелектричний 
приймач випромінювання – для спектральних досліджень, характеристики яких не 
поступаються відомим серійним піроелектричним приймачам випромінювання. 
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Структурні та оптичні характеристики плівок селенідів кадмію і 

цинку на неорієнтуючих підкладках 
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 Останнім часом плівки сполук А2В6 знаходять широке застосування як базові шари 
тонкоплівкових сонячних перетворювачів, фотодетекторів, сенсорів, світлодіодів, 
електролюмінесцентних приладів та інше. Так селенід кадмію, розглядається як 
перспективний матеріал поглинаючого шару тандемних сонячних елементів, а селенід цинку 
завдяки своїй значній ширині забороненої зони (Eg=2,7 еВ) – як їх «вікно». На основі цих 
матеріалів також розробляються монолітні інтегральні детектори жорсткого іонізуючого 
випромінювання. Для практичного використання цих плівок у приладових структурах 
потрібна оптимізація їх структурних та оптичних характеристик, які в свою чергу 
визначаються фізико-технологічними режимами нанесення конденсатів. Це і обумовило мету 
дослідження. 
 Для конденсації шарів селеніду кадмію і цинку застосовувався метод термічного 
випарування у квазізамкненому об’ємі. Конструктивні особливості даного методу 
дозволяють отримувати стехіометричні та структурно досконалі плівки в умовах, які є 
близькими до термодинамічно рівноважних при контрольованому фізико-технологічному 
процесі. Плівки CdSe та ZnSe були отримані на очищених скляних підкладках у вакуумній 
установці ВУП-5М. Використовувалися порошки халькогенідів напівпровідникової чистоти. 
Температура випаровування у випадку нанесення CdSe складала Te = 973 K; ZnSe -  Te = 1073 
K. При цьому температура конденсації змінювалась в інтервалі: у випадку CdSe Ts = (373-873) 
К; ZnSe - Ts = (373-973) К. Вимірювання спектрів пропускання Т(λ) та відбивання R(λ) 
проводилося на спектрофотометрі СФ-26 в наступному інтервалі довжин хвиль: у разі CdSe - 
λ=300-900 нм, ZnSe - λ=200-600 нм. Розрахунок оптичних констант матеріалів був 
проведений з використанням програмного середовища Maple.  Дослідження структури 
плівок проводилося на рентгенівському дифрактометрі ДРОН4-07 у Ni-фільтрованому Kα – 
випромінюванні мідного анода.  
 Проведені дослідження дозволили визначити основні структурні характеристики 
плівок, такі як текстура, період кристалічної гратки, розміри зерен, механізм росту та ін. у 
залежності від умов отримання зразків. Оптичні дослідження дозволили отримати 
спектральні розподіли коефіцієнтів поглинання α(λ), заломлення n(λ), реальної ε1(λ) та уявної 
ε2(λ) частин оптичної діелектричної сталої зразків, а також визначити оптичні ширини 
забороненої зони обох матеріалів.  
 В результаті були встановлені оптимальні фізико-технологічні режими нанесення 
однофазних структурно якісних шарів CdSe та ZnSe з прогнозованими властивостями, які 
можуть бути використані у різноманітних приладах. 
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тиловою металізацією при низьких рівнях освітленості 
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Мета роботи 
Метою роботи є теоретичний аналіз  та експериментальне дослідження фотоенергетичних 
параметрів і ефективності фотоперетворення  в сонячних елементах з тиловою контактною 
металізацією   (СЕТМ) [1,2] при низьких рівнях енергетичної освітленості за умов, коли біля 
фронтальної поверхні СЕТМ створюються плаваючі p-n переходи або n+-n переходи. 
Показано, що за наявності біля фронтальної поверхні СЕТМ плаваючих p-n переходів 
величини струму короткого замикання, напруги розімкненого кола та ефективності 
фотоперетворення можуть суттєво зменшуватися через вплив не поверхневої рекомбінації, а 
рекомбінації в області просторового заряду (ОПЗ). Це відбувається при достатньо низьких 
рівнях енергетичної освітленості, коли швидкість рекомбінації в ОПЗ достатньо велика. В 
той же час при наявності біля фронтальної поверхні СЕТМ n+-n переходів швидкість 
рекомбінації в ОПЗ завжди мала і тому не впливає на фотоенергетичні параметри та 
ефективність фотоперетворення СЕТМ. 

 
Теорія 
Для обчислення ефективної швидкості рекомбінації в ОПЗ та її залежностей від величини 
безрозмірного потенціалу на освітленій поверхні СЕТМ , об’ємного рекомбінаційного часу 
життя 

sy

τ та надлишкової концентрації пар на межі ОПЗ та квазінейтрального об’єму pΔ  
використаємо модель одного глибокого рекомбінаційного центра, розміщеного біля 
середини забороненої зони, коли його вплив на рекомбінацію максимальний. Будемо 
вважати, що рекомбінацію в ОПЗ забезпечує той же рекомбінаційний центр, який відповідає 
і за об’ємну рекомбінацію. Тоді у випадку напівпровідника - типу можна записати n

( ) ( ) ( )∫
−− Δ+

+−+−⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
Δ++

=Δ
0

0

0
00

0

1
)(

sy yyy

n

py

D
SC dy

e
n

pp
eyepp

C
C

en

nL
pV

τ
,     (1) 

де  - ефективна швидкість рекомбінації в ОПЗ, - довжина Дебая, SCV 5.0
0
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об’ємний рекомбінаційний час,  та  - рівноважні концентрації електронів та дірок,  та 
 - коефіцієнти захоплення електронів та дірок об’ємним рекомбінаційним центром.  
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 З розрахунків видно, що при збільшенні вигину зон  величина  зростає, 
насичуючись при . Із збільшенням 

sy SCV

))/(ln()2/1( 00 ppnys Δ+>− pΔ  величина  в області насичення 
зменшується, а сама область насичення розширюється. Можна також бачити, що при 

SCV

pΔ =1015 
см-3, що є типовим для умов АМ0 чи АМ1,5, величина  зменшується на п’ять порядків 
порівняно з випадком, коли фотогенерація відсутня. У випадку СЕТМ важливо мінімізувати 
сумарну швидкість рекомбінації через поверхневі центри та рекомбінації в ОПЗ до рівня 

SCV

≤  1 
см/с, коли поверхневі рекомбінаційні втрати стануть на порядок меншими за об’ємні. В 
даному випадку вплив рекомбінації в ОПЗ на струм короткого замикання СЕТМ стає 
несуттєвим. 
 Як показує аналіз величини  для випадку, коли біля фронтальної поверхні існує 
ізотипний n-n+ перехід, а ключові параметри та 

SCV

0n τ відповідно дорівнюють 1015 см-3 та 10-5 с,  
її максимальне значення становить за порядком величини 1 см/с, причому воно зменшується 
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з ростом τ  та . Таким чином, у випадку ізотипного n-n+ переходу рекомбінація в ОПЗ не 
впливає на фотоенергетичні параметри СЕТМ. 

pΔ

 Внутрішній квантовий вихід  в кремнієвих СЕТМ у випадку монохроматичного 
освітлення знаходився  з розв’язку рівняння дифузії з наступними граничними умовами: 

Q
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де - ефективна швидкість поверхневої рекомбінації на фронтальній поверхні СЕТМ.                                 S
Залежність  в режимі короткого замикання знаходилась з рівняння балансу 
генераційних та рекомбінаційних струмів 
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де c - швидкість світла,  M  - ступінь концентрації сонячного випромінювання,  - коефіцієнт 
відбивання світла від фронтальної поверхні СЕТМ, - радіус сонця, - відстань від землі до 
сонця, 

sr

sR 0R

λ  - довжина хвилі освітлення, xλ - червона межа фотоефекту,  - стала Планка,  - 
стала Больцмана, - температура поверхні сонця,  - густина струму короткого 
замикання СЕТМ.  При обчисленні (5) спектр випромінювання сонця вважався спектром 
випромінювання абсолютно чорного тіла з = 5800 К.      

h k

sT )(MJ SC
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Експеримент  

Експериментальні дослідження антирекомбінаційних властивостей ізотипних і 
плаваючих переходів були проведені на зразках СЕТМ з базою п-типу, виготовлених на 
основі кремнієвих пластин зонної плавки n-типу з питомим опором близько 2 Ом·см. 
Зазначені СЕТМ виготовлялись по одному і тому ж технологічному маршруту за 
виключенням високотемпературних операцій, пов’язаних із створенням легованих фосфором 
ізотипних n+-n або легованих бором плаваючих p+-n переходів на фронтальній 
фотоприймальній поверхні площею 2 см2. Для зменшення оптичних втрат на фронтальній 
поверхні легованих шарів термічним окисленням при температурі 9000С формувалась плівка 
SiO2 товщиною 110 нм. Алюмінієві омічні контакти на тиловій поверхні СЕТМ 
утворювались шляхом вакуумного напилення Аl на поверхню легованих n+ і p+ - областей 
через створені методами фотолітографії вікна в плівці SiO2. Для зменшення опору контактів 
зразки СЕТМ після проведення фотолітографії прогрівались в вакуумі при температурі 
430°С. 
Було виготовлено три партії зразків СЕТМ, ключовою відмінністю між якими були 
температура та тривалість високотемпературних операцій, завдяки чому були отримані   
довжини дифузії неосновних носіїв заряду у вказаних партіях 250, 500 та 1100 мкм. 
В процесі вимірювань спектральних залежностей струму короткого замикання 
використовувався режим автоматичного підтримання постійного рівня потужності 
світлового потоку, а виміри фототехнічних параметрів СЕТМ (струму короткого замикання, 
напруги розімкненого кола) здійснювались в спектральних умовах АМ1,5 при натурному 
сонячному освітленні. Енергетична освітленість поверхні СЕТМ в процесі вимірів 
змінювалась в широких межах за допомогою нейтральних фільтрів. 
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Висновки 
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Теоретичні (лінії) та експериментальні (точки) залежності FFPVJMK OCSC /)( ==  на зразках 
СЕТМ з ізотипним (крива 1) і плаваючим (крива 2) переходами на фронтальній поверхні.  
 
 На основі результатів теоретичних і експериментальних досліджень показано, що 
використання плаваючих p+-n переходів в якості антирекомбінаційних бар’єрів на 
освітлюваній поверхні кремнієвих СЕТМ ефективне лише за умови їх роботи при достатньо 
великих рівнях ін’єкції нерівноважних електронно-діркових пар, коли вигини  енергетичних 
зон в плаваючому переході суттєво зменшуються під дією світла. При малих рівнях 
освітлення  в таких елементах різко збільшується швидкість рекомбінації в ОПЗ плаваючого 
переходу, що приводить до істотного падіння струму короткого замикання і напруги 
розімкненого кола у порівнянні з сонячними елементами, в яких мінімізація поверхневих 
рекомбінаційних втрат на освітлюваній поверхні здійснюється шляхом формування 
ізотипного n+-n переходу. Внаслідок цього використання плаваючих p+-n переходів в якості 
антирекомбінаційних бар’єрів в кремнієвих фотоелектричних приладах (сонячних елементах, 
фотоприймачах, фотосенсорах), призначених для роботи при малих рівнях енергетичної 
освітленості їх фотоприймальної поверхні, недоцільне. В той же час при використанні 
ізотипних n+-n переходів вказані вище недоліки відсутні. 
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Електролюмінісценція тонких плівок ZnS використовується в створенні матриць 

відображення інформації, у тому числі альтернативних нинішнім РК моніторам із ще більш 
вигідними енергозберігаючими та спектральними характеристиками, т.зв. TDEL-Панелі 
(Thick-film Dielectric ElectroLuminescent).  

Використання класичного методу вакуумного термічного розпилення ZnS на сеталову 
підкладенку у виробництві електролюмінісцентних плівок має ряд технологічних труднощів, 
що призвело до пошуку методів хімічного осадження. На сьогодні існує експериментально 
перевірена альтернатива - це методика термічного розкладання цинкової солі 
дiтiокарбамінової кислоти C4H6N2S4Zn з наступним утворенням ZnS [1]. Нажаль, цю 
металоорганічну сполуку можна розчинити лише в піридині, який досить токсичний (ЛД50 
891 мг/кг). Виходить, що за цією технологією плівку ZnS можна одержати лише на стійкому 
до сильних розчинників і нагрівання матеріалі. 

Якби існував альтернативний метод безвакуумного одержання плівок, утримуючих 
ZnS без термічної обробки, можна було б створювати плівку безпосередньо на органічних 
металах (полімери, що мають питому провідність порівняну з металами). 

Результатом цього дослідження стало отримання тонкої електролюмінісцентної плівки  
на основі карбометилцелюлози, шляхом додавання тонкого порошку ZnS: Mn. Для 
приготування однорідного колоїдного розчину використовувалась ультразвукова ванна. 
Отримані плівки мають товщину близько 1000 нм. Плівка карбометилцелюлози є ізолюючим 
полімером, але після додавання вуглецю вдається істотно підвищити її провідність. При 
додаванні 20% ацетиленової сажі (розмір сажових часток 100-3500 ангстрем), питомий опір 
становить 100 Ом*м. При використанні золю срібла (розмір часток від 1 до 100 нм) 
провідність зростає до 80 Ом*м. На етапі відпрацьовування технології для контролю 
однорідності розподілу ZnS у розчині й одержуваній плівці можна здійснювати контроль 
завдяки фотолюмінесценції в УФ променях. Виготовлені плівки виявляють 
електролюмінісценцію в змінному електричному полі при передпробійному стані. 

Механічні характеристики та характеристики яскравості плівки мають потребу в 
подальшому  поліпшенні, однак отримані результати можуть дати напрямок новим 
дослідженням у створенні альтернативних електролюмінісцентних плівок на базі ZnS. 
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Халькогенідні склуваті напівпровідники (ХСН) на основі сульфідів та селенідів є 

перспективними матеріалами для різноманітного технічного застосування. Унікальність 
фізичних властивостей дозволяє застосовувати ХСН в електроніці (пристрої зберігання 
інформації, іон-селективні електроди) та оптоелектроніці (оптичні гратки, оптоволокно). 
Підставою для цього слугують висока оптична прозорість в ІЧ діапазоні довжин хвиль, 
широка область склоутворення, велика різноманітність фотоіндукованих ефектів 
(фотозатемнення та фотопросвітлення, фотокристалізація, фотоіндукована анізотропія, 
фотодифузія металів та ін.), стійкість в агресивних середовищах, можливість змінювати в 
широких межах показник заломлення, низька енергія фононної взаємодії та технологічність 
цього класу матеріалів. Ці властивості можна змінювати шляхом легування (наприклад, 
рідкоземельними елементами та перехідними металами) в залежності від області 
застосування. Відомо, що ХСН, до складу яких входять іони рідкоземельних елементів та 
перехідних металів, зазнають не тільки змін електричних, термофізичних, механічних та 
магнітних, але і оптичних властивостей. 

Мета даної роботи полягає в отримані та вивчені оптичних характеристик аморфних 
стекол триселенідів миш’яку, модифікованих іонами марганцю (концентрація 2 та 5 % ваги). 
Синтез матеріалів здійснювався в кварцових ампулах при температурі ~ 850°С в коливних 
печах з наступним гартуванням у технологічній печі. 

Реєстрація спектрів пропускання в діапазоні 1,4 – 25 мкм здійснювалась на 
інфрачервоному Фур’є спектрометрі “Perkin Elmer” Spectrum BXII. Дослідження спектрів 
пропускання проведено при кімнатній температурі. 

Головні спостережувані ефекти з порівняльних даних спектрів пропускання стекол 
As2Se3, As2Se3:Mn 2% та As2Se3:Mn 5% – наступні: 

• із введенням марганцю у скло, знижується пропускання в межах вікна 
прозорості (8 – 12 мкм); 

• із введенням марганцю у скло, спектр пропускання набуває округлої форми 
між 8 – 12 мкм; 

• спектр пропускання для As2Se3 досить різко відсікається при 11,8 мкм, тоді як 
для легованих стекол відсікається поступово та зміщується до довших довжин 
хвиль; 

• незначні втрати на поглинанні нижче 8 мкм свідчать про присутність 
гідроксильних та оксидних комплексів; 
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Напівпровідникове матеріалознавство та 

сенсорні системи 
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Измерения времени жизни неосновных носителей заряда в 
приповерхностном слое с дефектами монокристалла германия 

 
Уколов А. И., Надточий В. А., Нечволод Н. К. 

 
Славянский государственный педагогический университет, Украина, Донецкая обл., 84116, г. 

Славянск, ул. Генерала Батюка, 19, Ukolov_aleksei@mail.ru 
 
В работе выполнены измерения времени жизни неосновных носителей заряда τ в 

образцах германия n- и p-типа (ГЭ45г3 и ГДГ40, по сертификату τ~200 мкс) с введенными в 
приповерхностный слой дефектами структуры механической обработкой. Использовали 
импульсный метод модуляции проводимости в точечном контакте с поверхностью образца. 
Обнаружено, что при малых временах задержки tз измерительного импульса относительно 
инжектирующего проявляется ускоренный процесс рекомбинации носителей заряда и 
снижение времени жизни по сравнению с его значением при больших задержках. 
Полученные зависимости ln (U2(∞) – U2(t)) от времени задержки tз позволили определить 
время жизни τ для приповерхностного слоя (при tз≤100мкс) и объема кристалла (при 
tз>100мкс) раздельно. В формуле U2(∞) – напряжение после инжекции и полного 
восстановления сопротивления образца, U2(t) – напряжение для промежуточных значений 
времен задержки измерительного импульса относительно инжектирующего. На рис. 1,а 
кривая 1 соответствует образцу с дефектным слоем, созданным резкой отрезным кругом типа 
АСН 60-40, кривая 2 для того же образца с удаленным химическим травлением дефектным 
слоем толщиной 10 мкм, 3 – после полностью удаленного дефектного слоя обработки. Из 
сравнения этих зависимостей следует, что начальный участок (аb)  кривой 1 связан  с 
наличием приповерхностного слоя с введенными дефектами структуры. Такой же вывод 
следует из зависимости 4 (рис.1,а) для тонкого образца (d~300мкм) с дефектами по  всей 
толщине,  созданными  шлифованием порошком  

 
Рис. 1 Графики зависимостей ln (U2(∞) – U2(t)) от времени задержки tз для образцов Ge:  
а – после обработки резанием (1,2,3) для образца ГЭ45г3, размерами 4×4×10мм3 и 
шлифованием (4)  для пластины германия ГДГ40 толщиной 300мкм; 
б – после деформирования сжатием с одновременным ультразвуковым облучением и 
последующего удаления поверхностного слоя разной толщины; указано в микрометрах 
АСМ – 7. По кривой 4 время жизни неосновных носителей заряда для слоя с дефектами 
обработки τS=Δtз/Δln(U2(∞) – U2(t)) составляет 22 мкс., по участку (ab) кривой 1 τS=33 мкс. 
Здесь второй, более пологий участок (bc) характеризует величину τV=207 мкс для объема. 

 49

mailto:Ukolov_aleksei@mail.ru


Лашкарьовські читання – 2010 
 

Во второй серии экспериментов дефекты в приповерхностный слой Ge вводились 
деформированием  одноосным сжатием с одновременным ультразвуковым облучением при 
Т=310К [1,2]. Использовали n-Ge, с размерами образцов 4×4×10мм3 и боковыми 
поверхностями (110),(112),(111), обработанными после резки механическим и химико-
динамическим полированием до полного удаления дефектов обработки. Деформирование 
создавали вдоль оси [110], совпадающей с большим измерением. Условия деформирования 
[1,2] обеспечивали генерацию дефектов типа кластеров и дислокационных петель на глубину 
до 100мкм. Затем проводили послойное удаление введенных дефектов химическим 
травлением и измерения τ. Эти результаты приведены на рис.1,б для  разных толщин в 
микрометрах снятого слоя. Как и в первом примере (рис.1,а), наличие  деформационных  
дефектов приводит  к появлению на кривых 1-3 (рис.1,б) участков повышенной крутизны в 
области А при малых задержках tз измерительного импульса. 

Результаты, полученные в работе методом модуляции проводимости в точечном 
контакте, сопоставляли с измерениями диффузионной длины неосновных носителей заряда 
методом подвижного светового зонда. Расхождения между результатами вычислений 
времени жизни для слоя с дефектами не превышали 15%.  

 
1. Nadtochiy V., Golodenko N., Nechvolod N. Recombination of non-equilibrium charge carriers 

injected into Ge through intermediate defective layer // Functional Materials. – 2005. – V.12, №1. – 

P. 45 – 50. 

2. Nadtochiy V., Golodenko N., Nechvolod N. Microplasticity and electrical properties of 

subsurface layers of diamond-like semiconductors strained at low temperatures // Functional 

Materials. – 2003. – V.10, №4. – P. 702 – 706. 
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Структура и газосенсорные свойства оксидной 
системы V2O5-SnO2 

Каспрук И. В., Тонкошкур А. С. 
Днепропетровский национальный университет им О.Гончара 

49000, Днепропетровск, Гагарина, 72; E-mail: kaspruk_igor@mail.ru 
 

Введение. Одним из направлений поиска новых материалов для  газочувствительных 
сенсоров как на микро- так и на наноуровне является использование чувствительности 
электропроводности к газовому окружению полупроводников с прыжковым электронным 
механизмом электропереноса и их контактов с металлами, в частности полупроводниковых 
оксидных систем V2O5-SnO2 [1, 2]. Особенностью таких элементов, которые представляют 
собой контакт типа металл-полупроводник, является аномальная газовая чувствительность, 
которая заключается в повышении сопротивления образца при адсорбции 
восстановительных (например, водорода) газов [2]. 

В настоящей работе приведены результаты исследования влияние структурных 
особенностей и их связи с основными газочувствительными характеристиками 
полупроводникового сенсорного материала на основе V2O5-SnO2. 

 
Методика изготовления и структурные особенности. Полупроводниковые оксидные 

системы xV2O5 - (1 - x)SnO2, где х изменялось от 60 до 90 моль%, изготовлены быстрым 
охлаждением из расплава (Траспл=950oС). Данные рентгеновского анализа, полученые на 
установке ДРОН-2.0, позволили установить поликристаллическую структуру системы V2O5-
SnO2: при сравнении ее рентгенограммы с рентгенограммами чистых оксидов SnO2, V2O5 и 
их механической смеси в ней не обнаружено кристаллических фаз, отличных от SnO2 и V2O5. 
Следует отметить, что при этом не исключается наличие аморфной фазы, на которую 
указывает исследования, проведенные в работе [2].  

Из результатов электронной микроскопии установлено, что данная оксидная система 
представляет собой агломерат, состоящий из поликристаллической и аморфной фазы: в 
процессе обжига полностью расплавленный V2O5 связывает не расплавившийся оксид олова 
SnO2. Структура имеет поры, количество которых увеличивается с ростом содержания 
диоксида олова, и зёрна олова, количество которых пропорционально содержанию SnO2 
(табл. 1). 

 
Таблица 1 

Макроструктурные параметры исследованных оксидных систем V2O5-SnO2 
 

Средний размер 
зерен SnO2, мкм 

Средний диаметр 
пор, мкм 

Доля площади занимаемая 
зернами SnO2 на 

поверхности фотоснимка, 
% 

Химический 
состав образцов 

60V2O5–40SnO2 3,0 2,0 6,5% 
70V2O5–30SnO2 4,5 2,3 10,1% 
80V2O5–20SnO2 5,0 1,8 8,9% 
90V2O5–10SnO2 5,0 1,9 2,7% 

 
Влияние материала и конфигурации электродов на газосенсорные 

характеристики. На рис. 1, а изображены кинетические зависимости чувствительности к 
водороду ΔR/R0 (ΔR=R-R0, R и R0 - электрическое сопротивление образца в атмосфере 
водорода и вакууме соответственно) для образцов системы V2O5 – SnO2 с разными 
электродами.  
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Рис 1. Кинетические зависимости чувствительности системы V2O5 – SnO2 к водороду 
для образцов с разными материалами электродов 1 — Sn, 2 — Cu, 3 — Ag (а) и разной 

конфигурацией электродов: 1 - «сэндвич»; 2 - планарные электроды (б). 
 

Как видно, у образцов с оловянными электродами наблюдается максимальная 
чувствительность (более чем в 6 раз превышающая с чувствительность для образцов с 
медными и серебряными электродами). 

Для выяснения влияния конфигурации электродов на газосенсорные свойства таких 
активных элементов использовались образцы двух типов: с планарными электродами и типа 
«сэндвич». Образцы первого типа представляли собой диски с нанесенными на одну из 
поверхностей двумя электродами прямоугольной формы. Образцы второго типа имели 
конфигурацию симметричной слоистой структуры металл-полупроводник-металл. 

На рис. 1, б изображены типичные кинетические зависимости чувствительности к 
водороду для образцов исследованной оксидной системы с разными типами электродов. Как 
видно большая чувствительность достигается при использовании электродов типа «сэндвич».  

Для получения дополнительных сведений о пространственной локализации 
молекулярно-электронных процессов, ответственных за газосенсорные свойства, 
исследовалась зависимости от толщины образцов (типа «сэндвич») d их электрического 
сопротивления R и удельного электрического сопротивления газосенсорного материала ρ 
(ρ=RS/d, где S – площадь электродов) при различных концентрациях детектируемого газа 
(водорода). Полученные экспериментальные зависимости имели статистический характер. 
Найденные коэффициенты корреляции между толщиной газосенсорного слоя и указанными 
сопротивлениями «сэндвич»-структуры rRd (rRd

2≤0,167) и удельного его сопротивления rρd 
(rρd

2≤10-3) удовлетворяли условию rRd
2> rρd

2 . Это свидетельствует о преимущественной 
локализации молекулярно-электронных процессов, ответственных за газосенсорные свойства 
исследованных оксидных систем в их приконтактных слоях. Следует отметить соответствие 
полученного результата теоретическим представлениям [3] о том, что, газочувствительность 
поликристаллическим сенсоров связана на 90% с адсорбцией молекул газовой среды на их 
поверхности и на 10% в их объеме (из-за пористой структуры).  

 
Газочувствительные характеристики. На рис. 2, а приведены кинетические 

характеристики чувствительности ΔR/R0  к водороду образцов системы хV2O5 – (100-х)SnO2.  
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Рис. 2. Кинетические зависимости чувствительности ΔR/R0 системы хV2O5–(100 - х)SnO2 в 
атмосфере водорода при х, мол.%: 1 — 60; 2 - 70 3 - 80; 4 — 90 (а) и концентрационная 

зависимость системы 90V2O5–10SnO2  (б). 
 

Как видно, что наибольшая чувствительность достигается при соотношении 
пентаоксида ванадия к диоксиду олова равному 90/10 моль%. Из рис. 2, а следует, что 
постоянные времени таких сенсоров находятся в интервале от 59 с до 138 с. 

Концентрационная чувствительности к парам водорода исследованной газосенсорной 
системы представлена на рис. 2, б.  

 
Выводы. Твёрдый расплав системы V2O5–SnO2 является агломератом, имеющим 

поликристаллическую и аморфную фазу без образования новых химических соединений. 
Структура пористая с большим количеством зёрен олова. При возрастании содержания 
диоксида олова в системе наблюдается увеличение числа пор и доли объема, занимаемого 
зёрнами олова, а также их линейных размеров.  

Исследованная поликристаллическая система имеет аномальную с точки зрения 
барьерной модели [3] чувствительность к водороду, что выражается в увеличении 
сопротивления при помещении ее в данную среду. Образцы с химическим составом мол.% 
90V2O5–10SnO2 и оловянными электродами типа «сэндвич» показали наибольшую 
чувствительность (∆R/R0) к водороду, равной 0,55. 

 
[1] Коваленко В. В. Синтез нанокомпозитов V2O5–SnO2 и Fe2O3–SnO2 и их взаимодействие с 

газовой фазой. Автореф. дисс., М.:МГУ им. Ломоносова, 2006. - 17с. 
[2] Тонкошкур А. С. Черненко И. М. Газочувствительные эффекты в структурах на основе 

оксидных полупроводниковых систем. ЖТФ. – 1980. –Т.60, №8. – c. 188-190. 
[3] Мясников И.А., Сухарев В.Я. Полупроводниковые сенсоры в физико-химических 

исследованиях.. Москва, Наука. 1991.- 328 с. 
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Електропровідність скел розрізу E(Ag0.225Ge0.26S0.515)–AgBr 
системи Ag–Ge–S–Br 

Мороз М.В.1, Миколайчук О.Г.2, Байцар Г.С.2, Мороз В.М.1,Олексин Д.І.1 

1 кафедра фізики, Національний університет водного господарства та 
природокористування, вул. Соборна 11, Рівне, 33000 

2 кафедра фізики металів, Львівський національний університет 
ім. Івана Франка, вул. Кирила і Мефодія 8а, Львів, 79005 

e-mail: riv018@i.ua 
 
В системі Ag–Ge–S–I скло розрізів Ag2S–GeS2 та Ag2GeS3–AgI виявляє суперіонні 

властивості [1]. Електропровідність забезпечують катіони срібла. Методом ЯМР встановлено 
естафетний механізм переміщення іонів Ag+ за участі I– [2]. Моделювання процесу електро- 
та масопереносу суперіонних сплавів одним типом носіїв заряду (Ag+) пов’язане зі значними 
труднощами. Проекція поверхні ліквідусу на площину концентраційного трикутника 
системи Ag–Ge–S описана в [3, 4]. Встановлено існування трьох евтектик Ag0.225Ge0.26S0.515 
(Е), Ag0.26Ge0.265S0.475 та Ag0.33Ge0.23S0.44 в ділянці формування триелементного скла. 
Інформація про області склоутворень в системі Ag–Ge–S–Br за участі чотирьох елементів є 
обмеженою [5]. 

Мета роботи: дослідити області формування чотириелементних скел по розрізу Е–AgBr, 
вивчити складові електропровідності сплавів на постійному струмі. 

Три- та чотириелементні склоподібні сплави масою ~1 г отримували гартуванням 
розплавів у воду з льдом від температур ~1250 К із середньою швидкістю ~35 К/с. 
Попередньо сплави поміщали в тонкостінні вакуумовані кварцеві ампули діаметром 5 мм. 
Однофазність отриманих зразків перевіряли методами диференціально-терміного, 
рентгенофазового та мікроструктурного аналізів. 

Вимірювання електропровідності склоподібних сплавів виконано на постійному струмі 
зондовим методом з використанням електрохімічних комірок (ЕХК) таких конструкцій: 
Ag|скло|Ag (I) та Ag|скло|Ag3SBr|Ag (II) із зондами Ag|(Ag+Ag3SBr)|скло, де (Ag+Ag3SBr) 
означає добре перетерту механічну суміш срібла та сульфоброміду срібла. Встановлено, що 
така суміш забезпечує омічний контакт з досліджуваними сплавами. Комірки виготовляли із 
фторопластової основи розміром 10×10×45 мм з наскрізним по довжині отвором діаметром 
2 мм. В отвір впресовували порошкоподібні (розмір частинок ≤5μм) складові комірок до 
значень густини ρ=(0.93±0.02)ρ0, де ρ0 – експериментально визначена густина литого скла. 
Впресований в комірки шар Ag3SBr слугував для інжекції аніонів галогену в сплав та 
блокував електронну складову електропровідності. Бокова сторона комірок, в центральній 
частині, містить три зонди, віддалені на 5 та 10 мм один від одного. Опір зондових контактів 
визначали екстраполяцією величини опору між зондами на нулеву віддаль між ними. 
Розподіл величини та знаку ерс поляризації по довжині сплавів, зміна однорідності матеріалу 
при електро- та масопереносі досліджено на окремих комірках типу (ІІІ), аналогічних за 
структурою до (I). Їх бокова сторона містить сукупність зондів Ag|(Ag+Ag3SBr)|скло по всій 
довжині зразка, віддалених один від одного на 2-4 мм. Довжина сплавів в комірках становила 
~(33-35) мм, шару Ag3SBr ~3 мм. Висота зондових контактів ~2 мм. Товщина срібла в 
струмових електродах ~1 мм. Комірки вмикали в електричне коло послідовно так, що лівий 
по схемі струмовий електрод мав вищий потенціал. Питому електропровідність сплавів σ 
розраховували за законом Ома для неоднорідної ділянки кола. 

По розрізу Е–AgBr однофазне скло отримано в інтервалі концентрацій 0-25 мас. % 
броміду срібла. Температурні залежності електропровідності скел розрізу в 
напівлогарифмічних координатах ілюструє рисунок. Числові значення σ скел в структурі 
комірок (І, ІІ) при Т=300 К та 380 К наведені в таблиці. 
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Рис. Температурні залежності електропровідності скел розрізу 
E(Ag0.225Ge0.260S0.515)–(AgBr)0.5 складів: 0.975E3–0.025(AgBr)0.5 (G1), 
0.95E3–0.05(AgBr)0.5 (G2), 0.92E3–0.08(AgBr)0.5 (G3), 0.9E3–0.1(AgBr)0.5 (G4), 
0.88E3–0.12(AgBr)0.5 (G5), 0.84E3–0.16(AgBr)0.5 (G6) в структурі комірок (І) – 
ліворуч та (ІІ) –праворуч. 

 
Таблиця 

Параметри електропровідності скел розрізу Е(Ag0.225Ge0.260S0.515)–(AgBr)0.5 

σ·102, 1/(Ом·м)
при Т, К 

К
ом

ір
ка

 

Те
м-
ни
й 

ін
те
рв
ал

, 
К

 Аналітичне рівняння температурної 
залежності електропровідності, 

К/(Ом·м) 
Склад 

300 380 

I σТ=1.76·106exp(-0.397 еВ/kT) 0.12 2.5 
G1 270-400 

σТ=1.08·106exp(-0.386 еВ/kT) II 0.11 2.2 

I σТ=4.38·105exp(-0.359 еВ/kT) 0.13 2.0 
G3 270-380 

σТ=7.81·105exp(-0.369 еВ/kT) II 0.17 2.7 

I σТ=3.75·106exp(-0.381 еВ/kT) 0.50 8.8 
G5 270-390 

σТ=3.35·106exp(-0.383 еВ/kT) II 0.41 7.3 

I σТ=2.05·106exp(-0.360 еВ/kT) 0.62 9.3 
G6 270-380 

σТ=3.58·106exp(-0.364 еВ/kT) II 0.91 14.0 

 
Причини відмінностей значень електропровідності матеріалу одного і того ж складу в 

комірках різних конструкцій з’ясовані нами з вивчення формування ерс поляризації по 
довжині сплавів в ЕХК (IІІ). Встановлено, що в досліджуваних сплавах аніони галогену 
виявляють властивість рухливої квазірідини. “Формульні” катіони срібла є жорстко 
зв’язаними в структурі скла. Інжекція носіїв заряду Ag+ та Br– здійснюється з впресованих 
шарів Ag та Ag3SBr відповідно. Збільшення або зменшення приросту σ сплаву в комірці (ІІ) 
у порівнянні з ЕХК (І) обумовлене відмінностями в структурі транспортних каналів 
матеріалів. Структуру каналів змінюють аніони Br при їх дрейфовому переміщенні до 
струмових електродів з вищим потенціалом. Наслідком такого руху є зростання лінійної 
густини галогенів вздовж транспортних каналів, як результат захоплення частини з них 
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дефектами структури (футеровка каналів). В досліджуваних сплавах має місце естафетний 
механізм переміщення Ag+ по транспортних каналах за участі Br– і навпаки. Ймовірність 
“стрибка” катіонів Ag+ між аніонами галогену зростає зі зменшенням відстані між ними. 
Такий фактор сприяє збільшенню дрейфової швидкості іонів срібла. Водночас, при значній 
лінійній густині галогенів зростає час “осідлого” перебування Ag+ в їх околі при 
проходженні одиниці довжини каналу. У такому випадку дрейфова швидкість носіїв заряду 
зменшується. За умов, коли невід’ємною складовою електропровідності є перенос речовини 
(Ag+, Br–), числові значення σ сплавів визначаються не лише концентрацією носіїв заряду та 
величиною їх дрейфової швидкості, а і в рівній мірі, геометрією транспортних каналів. Під 
“геометрією” каналів необхідно розуміти величину їх ефективного перерізу та лінійну 
концентрацію центрів захоплення носіїв заряду. 

З аналізу температурних залежностей електропровідності сплавів можна зробити 
висновок, що матричну структуру скел G2 та G3 утворюють три- та чотириелементні 
структурні одиниці. Сплавам властиві близькі значення питомої електропровідності, 
оскільки величина ефективного перерізу транспортних каналів виконує лімітуючу роль. 
Значення σ для скла G4 в обох комірках практично співпадають. Матрична структура скла G5 
є складнішою за G4. Суттєвий приріст електропровідності для G5 в порівнянні із σ скла G4 
обумовлений як за рахунок збільшення в ньому відсоткового вмісту броміду срібла, а отже 
іонів Ag+, так і за рахунок перебудови в наборі структурних одиниць. В інтервалі складів між 
G5 та G6 має місце спрощення в наборі структурних одиниць сплавів, а отже і суттєве 
зростання значень σ в обох комірках. Електропровідність G6 в комірці (ІІ) перевищує σ 
сплаву в ЕХК (І). В склі такого складу лімітуюча функція ефективного перерізу каналів для 
процесу електропровідності практично не проявляється, що і є причиною різкого зростання 
значень σ. 

За параметрами електро- та масопереносу скло розрізу Е1–AgBr належить до класу 
суперіонних матеріалів [6]. 
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Введение. Анализ токов изотермической деполяризации (ИТД) является одним из 

наиболее аппаратно простых и непродолжительных по времени измерения 
экспериментальных методов исследования локализованных электронных состояний (ЛЭС) в 
диэлектриках и по информативности не уступает термодеполяризационному анализу [1, 2], 
что и обуславливает интерес к нему в последнее время [3, 4]. Однако, до настоящего времени 
он не получил распространения при исследовании и  контроле параметров неоднородных 
материалов и приборов компонентной базы электроники на их основе. Основными 
причинами этого, прежде всего, являются определенные аппаратные сложности в получении 
больших массивов экспериментальных данных и математические трудности в алгоритмах их 
обработки, а также отсутствие последовательного теоретического анализа процессов ИТД, в 
частности, их моделей, соответствующих реальным неоднородным объектам. 

В последнее время в связи с внедрением цифровых технологий в измерительную 
технику и численных методов в решении математических задач обработки данных появилась 
перспектива в преодолении первых двух указанных затруднений. Решению последней из 
указанных задач посвящена настоящая работа. В ней предложена и проанализирована 
модель, описывающая кинетику токов ИТД в одной из наиболее реальных ситуаций, 
неоднородного диэлектрика (или высокоомного полупроводника) с проводящей фазой, 
соответствующей получившим распространение в последнее время в 
самовосстанавливающихся предохранителях и позисторах на основе системы полиэтилен – 
графит (типа PolySwitch). [5].  

Уравнения модели и их анализ. Физической причиной появления медленных 
разрядных токов (как и токов термостимулированной деполяризации) в таких объектах 
является изменение заряда на ЛЭС в запрещенной зоне диэлектрика. Предполагалось, что в 
электрическом поле изменяли свой заряд только ближайшие (расположенные на расстоянии 
Δ) к границам диэлектрического слоя ЛЭС (рис. 1). 

Для описания распределения заряда на ЛЭС и потенциала в структуре при 
поляризации и деполяризации использовались условия непрерывности электрической 
индукции на границах металл – диэлектрик в соответствии с рис. 1 
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где  − функции распределения электронов на ЛЭС (при равновесии − функции )(i
tpolf )(

0
i

tf
Ферми, индексы «l»  и «r» левой и правой границ диэлектрического слоя); Nt − 
концентрация ЛЭС в сечении диэлектрического слоя на расстоянии Δ от его границ, 
которые, захватив электрон, заряжаются отрицательно; εd – относительная 
диэлектрическая проницаемость диэлектрика;  ε0 - электрическая постоянная; e – 
абсолютная величина заряда электрона; V1,   V2 та V3 -  падения напряжений на 
приповерхностных (Δ) и объемной (d−2Δ) областях диэлектрического слоя (см. рис. 1); 

321 VVVV ++=  –напряжение поляризации (V=E⋅d; где Е=VОБР/dОБР; VОБР – величина 
напряжения, приложенного ко всему образцу неоднородной структуры). 
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Кинетические уравнения, 
описывающие перезарядку ЛЭС в 
процессе деполяризации, могут быть 
записаны в следующей форме 

( )[ ]1n1 fnfcdtdf tmtnt −⋅−= .   (2) 
Начальные условия  для (2) 

( ) tpolt ff =0 , где nm − концентрация 
свободных электронов; 

( )kTEnn tFm Δ= exp1 ; ΔEtF – 
энергетическое расстояние между 
уровнем ЛЭС и уровнем Ферми; k и T – 
постоянная Больцмана и температура; cn 
– коэффициент захвата электронов из 
металла на ЛЭС. Учитывая, что в 
рассматриваемом случае основным 
механизмом переходов электронов 
между металлом и ЛЭС диэлектрика 
является термоэлектронная эмиссия 

принято ( kTWcc nn exp0=

Рис. 1. Зонная диаграмма структуры в момент 
поляризации  

) , где W – высота потенциального барьера, равная энергии 
ионизации ЛЭС в диэлектрике. 

Перезарядка ПЭС в процессе деполяризации приводит к изменению распределения 
электрического поля в рассматриваемой структуре и появлению во внешней цепи тока 
деполяризации, для плотности которого можно использовать выражение,  
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где первое слагаемое соответствует заряду ЛЭС на одной стороне слоя, а второе – их разряду 
на другой стороне полупроводникового слоя.  
 

Интегрированием (2) можно прийти к следующему выражению для  функций 
заполнения электронами ЛЭС   ( )tf i
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где величины  определяются решением системы уравнений (1). ( ) )()( 0 i
tpol

i
t ff =

Алгоритм нахождения кинетической зависимости тока ИТД в данном случае сводится: 
 - к нахождению функций распределения электронов на ЛЭС при поляризации  

решением системы уравнений (1);  

)(i
tpolf

 - подстановки  в (4); )(i
tpolf

 - определения кинетической зависимости плотности тока деполяризации jITD(t) путем 
подстановки (4) в выражение (3) аналогично предыдущему случаю.  

Рассчитанные кинетические зависимости плотности тока ИТД, приведены на рис. 2. 
Изменение параметров Т и VPOL не приводят к изменению формы зависимости jITD(t). С 
ростом VPOL зависимости поднимаются вверх (увеличивается абсолютная величина 
плотности тока деполяризации) до некоторого предельного, соответствующего полной 
зарядке ЛЭС на одной стороне полупроводникового слоя  и разрядке на другой 

. Рост температуры увеличивает величину  jITD(t) и скорость процесса деполяризации. 

1)( =r
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Рис. 5. Влияние на кинетику jITD исследуемой структуры величины поляризующего 

напряжения VPOL,.В: 1 – 1; 2 – 10; 3 – 100; 4 – 150; 5 – 200 при Т = 300 К (а) и 
температуры Т, К: 1 – 320; 2 – 300; 3 – 280 при VPOL =150 В (б) 
 
Влияние параметров ЛЭС на зависимости разрядного тока проявляется следующим 

образом. Увеличение концентрации ЛЕС Nt, приводит к росту плотности  тока  jITD. 
Увеличение коэффициента захвата электронов cn и уменьшение энергии ионизации ΔEtF ЛЭС 
также ведет к возрастанию  плотности тока ИТД и уменьшению времени деполяризации.  

Выводы. Выявленные закономерности зависимости плотности токов деполяризации 
от параметров локальных электронных состояний на границах и приповерхностных слоях 
диэлектрика обуславливают перспективу применения ИТД анализа для исследования и 
контроля свойств неоднородных материалов и компонентов электронной техники, в 
частности, позисторных структур полимер – графит. 

Установленные связи между кинетикой токов деполяризации и такими внешними 
факторами как напряжение поляризации и температура позволяет расширить диапазон 
экспериментальных данных и информативность изотермического деполяризационного 
анализа. 
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Рис. 1. а) Спектри ЕПР дефекту Ку5 при Т = 
300К до та після термічних відпалів впродовж 
10 хвилин, ν = 9.4368, B||[111]; б) залежність 
інтенсивності ліній спектру Ку5 від температури 
відпал

Температурний відпал дефектів у опромінених нейтронами 
кристалах 3C-SiC n-типу 
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у.

Сучасні досягнення у вирощуванні кристалів та епітаксійних плівок карбіду кремнію [1] 
відкрили можливості для створення на основі SiC потужних, високочастотних та 
високотемпературних приладів. З-поміж ряду політипів карбіду кремнію, кубічний політип 
3C-SiC має найпростішу кристалічну структуру та найвищу рухливість електронів [2].  
Однак, на відміну від 4H- та 6H-SiC, дефекти у 3C-SiC досліджені значно менше. Дана 
робота присвячена дослідженню термічного відпалу дефектів у кубічній модифікації карбіду 
кремнію n-типу, опроміненому великою дозою швидких нейтронів, що є важливим для 
прогнозування температурної     
стабільності приладів, 
створених на основі 3C-SiC. 

а)

Вихідні кристали були 
вирощені термічним розкладом 
метилтрихлорсилану у 
атмосфері водню та мали 
концентрацією 
некомпенсованих д ів азоту онор на 
рівні 1017 см-3. Типові озміри р
зразків адали 3х0,7мм3. скл 4х Зразки 
були опромінені швидкими 
нейтронами кімнатній 

б) 
при 

температурі, оза о ромінення д п
становила близько 1 х 1019 см-2. 
Зважаючи на високу 
проникніст  SiC [3], ь нейтронів у
розподіл згенерованих дефектів можна 
вважати мірним та рівно
гомогенни  Вимірювання ЕПР м.
проводились на спектрометрі Х-
діапазону у ному циліндрич
резонаторі з модуляцією 
магнітного поля на частоті 100  кГц 
при температурі 300 К. Було 
проведено ряд ізотермічних 
відпалів при температурах від 
200°С до 1000°С, час відпалу 
становив  10 хвилин.  
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 після відпалу при 900 °С. 
Після

ені високою дозою швидких нейтронів кристали 3C-SiC містять 
декілька типів дефектів, основними серед их є моновакансії кремнію та вуглецю і 
див у, а від’ємно 

 електронами, має помітно 
вищ

n Carbide: Recent Major 

9 (2001) 595. 
 

. Okumura, S. Yoshida, Phys. Status Solidi A 162 (1997) 173. 
5. .Ya. Bratus’, R.S. Melnik, S.M. Okulov, V.N. Rodionov, B.D. Shanina, M.I. Smoliy. 

ayakawa. J. Appl. Phys. 66(9) (1989) 
 4529-4531. 
 
Автор висловлює подяку В.Я. Братусю і С.М. Окулову за допомогу при виконанні 

роботи та В.Н. Родіонову за надання зразків. 

У спектрі ЕПР невідпалених зразків (Рис. 1, Рис. 2)  домінуючими є лінії негативно 
зарядженої моновакансії кремнію, так званий центр Т1 [4], та нейтральної дивакансії, центр 

Ку5 [5]. На відміну від опромінених електронами 
кристалів 3C-SiC у спектрі ЕПР центру Т1 не 
спостерігаю ся ом ні зміни при відпалу до Та = 
500°С включно (Р с.2). Після відпа у при Та  600 
°С інтенсивність спектру дивакансій зменшується 
приблизно на 50%, і починається відпал вакансії 
кремнію VSi

-, надалі Та = 700 °С тенсивно ті 
складають 8% та 4.5% для спектрів Ку5 та Т1 
відповідно. Як відомо, дивакансії є доволі 
температурно-стійкими дефектами і у 
гексагональних політипах спостерігаються навіть 
після відпалу при температур  Т=1700°С, том  в 
даному випадку зменшення інтенсивності спектру 
дивакансій можна пов’язати з можливою зміною їх 
зарядового стану. Після відпалу при Та = 800 °С 
інтенсивність ліній, пов’язаних із дивакансіями, 
зростає та  повертається до початкового значення. 
Наступний крок до Та = 900 °С приводить до 
розщеплення ліній центру Ку5 на пари та 
практичного зникнення спектру від Т1. Даний 
ефект можна пов’язати із міграцією вакансій 
кремнію та можливим об’єднанням із вакансіями 
вуглецю, а також нееквівалентністю оточення 
дивакансій. Отже, на відміну від опроміненого 

електронами 3С-SiC, в якому вакансії кремнію повністю відпалюються при Та = 750 °С [6], в 
опроміненому нейтронами зразках ці дефекти повністю зникають

Рис. 2.  Динаміка відпалу дефекту Т1. 
Т = 300 К, ν = 9.4368 ГГц, B||[111]. 

 відпалу в Та = 1000 °С спектр від дивакансії зникає повністю, що свідчить про 
можливу зміну їхнього зарядового стану. Слід зазначити, що по мірі відпалу вакансії 
кремнію стає можливим спостереження спектрів від третього типу дефектів, які попередньо 
віднесені до вакансій вуглецю.  

Таким чином, опромін
як

акансії, які виявляють складну поведінку стосовно температури відпал
заряджена вакансія кремнію, на відміну від зразку, опроміненого

у температуру відпалу. 
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При определении ЭДС холостого хода Uxx неидеального гетероперехода необходимо 

учитывать влияние процессов, происходящих на гетерогранице таких структур, а также 
изменение формы потенциального барьера гетероперехода из-за захвата фотовозбужденных 
носителей на глубокие ловушечные центры в области пространственного заряда (ОПЗ) такой 
структуры, что в свою очередь существенно влияет на туннельно-прыжковую проводимость 
ОПЗ. Исследование данного влияния является актуальным в связи с возможностью 
использования различных фотоэлектрических приборов на основе неидеальных 
гетеропереходв [1]. 

В качестве модельного объекта для экспериментальных исследований был взят 
типичный неидеальный (различие постоянных кристаллических решеток контактирующих 
полупроводников составляет 4%) гетеропереход CdS-Cu2S. Именно его характерные 
параметры использовались при теоретических расчетах и вычислениях. 

Величина Uxx определяется из условия равенства двух потоков носителей: из Cu2S в 
CdS, и обратным потоком из CdS в Cu2S, обусловленным различными механизмами переноса 
носителей через барьер. Последние могут быть как термоактивационными, так и 
туннельными. Экспериментально был получен ряд зависимостей ЭДС холостого хода от 
освещенности фотоэлемента белым светом (Рис. 1). Все зависимости разделились на три 
характерных типа: зависимость с насыщением (рис. 1, кривая а), с максимумом (рис. 1, 
кривая б) и линейный рост Uxx (рис. 1, кривая в). 

 
Рис. 1. Различные экспериментальные зависимости ЭДС холостого хода от 

освещенности фотоэлемента белым светом тонкопленочных фотоэлементов CdS-Cu2S  
 
Для описания и моделирования полученных результатов применялись механизм 

переноса генерированных в Cu2S неравновесных носителей через гетерограницу и модель 
туннельно-рекомбинационного переноса в освещенном гетеропереходе [2]. Эта модель 
позволяет проводить достаточно точное численное моделирование процессов, 
определяющих ЭДС холостого хода неидеального гетероперехода CdS-Cu2S. 

При расчете зависимости напряжения холостого хода от интенсивности 
неразложенного света (именно такой случай реализуется на практике) учитывалось 
изменение скорости генерации носителей в Cu2S (за счет изменения длинноволновой 
компоненты белого света) и фотоемкости (за счет изменения коротковолновой компоненты). 
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Определив экспериментально зависимость фотоемкости от интенсивности белого света  при 
расчете фото-ЭДС каждому значению интенсивности ставилась в соответствие величина 
фотоемкости. 

Таким образом, были получены зависимости напряжения холостого хода от 
фотоемкости, рассчитанные при различных значениях поверхностной концентрации (Nг) 
центров рекомбинации на гетерогранице (Рис. 2). Как видно, форма расчетных кривых 
хорошо соответствуют  экспериментально полученным зависимостям, приведенным на рис. 
1 (кривые а, б). 

 
Рис. 2. Расчетная зависимость Uxx гетерофотоэлемента при освещении белым светом от 

его фотоемкости для двух значений Nr – 1018см-2 - кривая 1 и 1016 см-2 - кривая 2. 
 
Таким образом, выяснено, что ЭДС холостого хода неидеального гетероперехода 

определяется прежде всего туннельно-рекомбинационными токами утечки, зависящими от 
формы потенциального барьера и скорости рекомбинации на гетерогранице. При этом 
снижение фотоЭДС преобразователей на основе неидеальных гетеропереходов может быть 
объяснено при учете потерь, связанных с прыжковой проводимостью по локализованным 
состояниям в области пространственного заряда. Показано, что снижение поверхностной 
концентрации центров рекомбинации приводит к снижению потерь фотоЭДС. 

 
[1] P.A. Victor, D.L.Vassilevski "A Novel heterojunction based, low  illumination image 

sensor, with applications to astronomy", Sensors and Actuators, A 45, 1994, p.191-193. 
[2] D.L.Vassilevski, V.A.Borschak “The conductivity mechanism for thin film 

heterojunction” 6th international conference on solid surfaces ICSFS-6, june 29 – july 3, 1992, 
Paris, France. 
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Відмінність термодинамічних, фотоелектричних, електрофізичних, фотохімічних і 
магнітних властивостей нанорозмірних структур від властивостей тих же речовин у макро- 
та мікроскопічному стані обумовлює великий інтерес дослідників до таких систем. 
Отримання і подальше застосування наноматеріалів розглядається, перш за все, у зв’язку із 
можливістю створення нових технологічних процесів, що принципово неможливо 
реалізувати на макро- та мікрорівнях. Очевидно, що перехід від мікро- до нанокристалічного 
стану напівпровідників дозволяє цілеспрямовано керувати властивостями матеріалів не 
шляхом зміни їх складу, а за рахунок розмірної організації, тобто змінюючи лише розміри 
нанокристалів. Найбільш популярними методами одержання нанокристалів (НК) на даний 
час являються методи, основані на використанні явища самоорганізації. Це методи 
молекулярно-променевої епітаксії та колоїдної хімії, причому останнім методом можна 
синтезувати кристали, які мають розмір декілька нанометрів і характеризуються шириною 
забороненої зони та енергією максимуму піку люмінесценції, що визначаються розміром 
частинок. Самоорганізація таких систем полягає в тому, що при певних умовах самовільно 
утворюється ансамбль нанорозмірних агрегатів, який складаються з десятків і сотень 
індивідуальних молекул і мікроагрегатів. Самоорганізація НК CdTe в колоїдних системах 
приводить до утворення агрегатів розміром 2-10 нм, які щільно прилягають один до одного 
всередині коагулятів розміром ≈ 150 нм. 

Вибір певних вихідних компонентів та умов синтезу дозволяє отримувати НК різних 
розмірів та різного ступеня дисперсності. Однак при формуванні таких систем головною 
проблемою залишається можливість отримання дисперсних систем із достатньою стійкістю у 
часі та незначною чутливістю до зовнішніх впливів.  

Зважаючи на вищесказане, метою даної роботи є оптимізація методики колоїдного 
синтезу НК CdTe, стабілізованих тіогліколевою кислотою (ТГК). 

Континуальні дисперсії CdTe були отримані відповідно до методики, описаної раніше 
в [1], із внесенням деяких суттєвих змін. При взаємодії розчину кадмій йодиду CdI2 з 
електрохімічно одержаним телуроводнем H2Te використовували тіогліколеву кислоту 
S(CH2CO2H)2, як стабілізатор. Необхідне значення pH розчину підтримували за допомогою 
NaOH, а в якості електроліту для електролітичної комірки використовували розчин H2SO4. 
Всі хімічні речовини були марки осч. або х.ч. та використовувались без додаткового 
очищення, а для приготування розчинів брали деіонізовану воду з питомим опором 2,5 МОм. 
Синтез проводили в реакторі, який складався із трьохгорлої колби об’ємом 500 мл, 
оснащеної перегородками і клапанами, термометра та електромагнітної мішалки. 
Синтезовані розчини витримували 7 днів при температурі 18-20оС для дозрівання частинок, 
після чого проводили подальші дослідження. 

Проведені нами дослідження показали, що в процесі синтезу напівпровідникових НК, 
а також для їх подальшого ефективного використання, велику роль відіграє природа 
поверхні частинок. Впливаючи на її властивості можна контролювати швидкість росту НК і 
задавати розміри КТ. Стабілізуюче покриття, у нашому випадку – ТГК, запобігає агрегації 
частинок дисперсної фази і, таким чином, є визначальним фактором формування НК CdTe на 
початковій стадії синтезу та зумовлює їх стійкість у водному дисперсійному середовищі. 
Згідно з теоретичними розрахунками, приведеними для молекул ТГК [2], максимальну 
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електронну густину – 2330,132202 а.о. має атом сірки, а це свідчить про те, що цей атом є 
реакційним центром молекули. Квантово-хімічне моделювання даної системи дозволило 
визначити механізм контактного закріплення молекули ТГК відносно НК CdTe та їх взаємне 
просторове розміщення.  

Автор висловлює щиру подяку співавторам роботи Тріщуку Л.І., Томашику В.М., 
Томашик З.Ф. 
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Легування електроактивними домішками досить добре вивчене для твердих розчинів 
на основі сполуки Bi2Te3 n-типу провідності. Значно менше робіт присвячено дослідженням 
матеріалів з дірковою провідністю. Останнє, ймовірно, пов’язане з відомими технологічними 
труднощами їх отримання, інтерпретацією досліджень їх властивостей, що зумовлено 
особливостями моделі провідності, заснованій на комбінації антиструктурних дефектів та 
домішок. 

Особливістю твердих розчинів р-(Bi2Te3)0,25(Sb2Te3)0,72(Sb2Se3)0,03 і n-
(Bi2Te3)0,9(Sb2Te3)0,05(Sb2Se3)0,05 є те, що будучи синтезованим з вихідних компонентів, вони 
завжди володіють р-типом провідності. Вихідні компоненти у відповідних пропорціях 
завантажували в кварцові ампули, вакуумували і запаювали. Вирощування кристалічних 
злитків здійснювали в десятиканальній установці, яка дає можливість одночасно вирощувати 
злитки при різних режимах з одноразовим проходом розплавленої зони знизу вверх уздовж 
злитка. Керованими і контрольованими параметрами в процесі росту є температура в 
розплавленій зоні, яку підтримували з точністю ± 0,1К, і ширина розплавленої зони, яку 
змінювали в діапазоні (0,5ч3)d, де d-діаметр злитка. Злитки вирощували з діаметром 30 мм, 
довжиною 400 мм, швидкість вирощування складала 20 мм/год. 

Чинники, які необхідно враховувати при легуванні твердих розчинів на основі Bi2Te3, 
сформульовані в роботі [1]. Показано [2-4], що у випадку, коли в кристалічній гратці 
заміщається частина аніонів, рухливість електронів змінюється мало, проте істотно 
погіршується рухливість дірок. Навпаки, при частковій заміні катіонів зменшується 
рухливість електронів при практично незмінній рухливості дірок. Це пов'язано з тим, що 
електронна і діркова провідність здійснюється в околі відповідних підграток [2-4]. Дане 
твердження достатнє спірне, проте дозволяє задовільно пояснити ряд експериментальних 
результатів. Остаточну відповідь на ці припущення може дати детальний 
рентгеноструктурный і фазовий аналіз отриманих злитків. 

Показано [1, 5, 6], що свинець є однозарядним акцептором, механізм входження якого 
в гратку Bi2Te3 можна представити таким чином: 

2VBi + 3VTe + 2Pb + 3/2 Te2(v) ↔ 2PbBi + 2h + 3TeTe. 
Виходячи з вищенаведеного витікає, що АД і впроваджений свинець є акцепторами, 

при цьому відбувається спотворення катіонної і аніонної підграток. В рамках висунутої 
моделі можна припустити, що зменшення концентрації АД і заміна останніх свинцем 
призведе до зменшення розсіювання носіїв і зрештою до збільшення параметра потужності. 
Малоймовірне інше припущення: оскільки твердий розчин р-(Bi2Te3)0.25(Sb2Te3)0.72(Sb2Se3)0.03 
є по суті гексагональним шаруватим кристалом, то при впровадженні в його структуру 
домішкового свинцю можливий механізм електропровідності по преципітатах у Ван-дер-
Ваальсовій щілині [7]. 

Вимірювання коефіцієнтів термоЕРС (α) і електропровідності (σ) проводили по вісі 
злитка. Результати вимірювань усереднювали по трьом шліфам (рис. 1). Вимірювання 
електропровідності проводили двузондовим методом на постійному струмі, а термоЕРС – 
методом гарячого зонда. 
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Рис. 1. Залежність α та σ від ступеня легування: n-(Bi2Te3)0.9(Sb2Te3)0.05(Sb2Se3)0.05 
йодистим телуром (а) та p-(Bi2Te3)0.25(Sb2Te3)0.72(Sb2Se3)0.03 свинцем (б). 

 
З рисунку видно, що при легуванні твердого розчину n-типу йодистим телуром 

залежності коефіцієнту термоЕРС і електропровідності практично лінійні, а при легуванні 
твердого розчину p-типу провідності свинцем спостерігається процес насичення. 
Використовуючи дані цих досліджень були виготовлені сегментні генераторні 
термоелектричні модулі з коефіцієнтом корисної дії близько 18 %. 

Автор висловлює щиру подяку співавторам роботи Томашику В.М., Копилу О.І. а 
також співробітникам Інституту термоелектрики НАН і МОН України за проведені 
дослідження. 
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Чувствительность кремниевых полевых транзисторов  к 
излучению субмиллиметрового диапазона 

 
Бут Д.Б., Голенков А.Г. 

Институт физики полупроводников НАН Украины им. В.Е. Лашкарьова, г. Киев, 03028, пр. 
Науки, 41, e-mail: but.dmitry@gmail.com 

 
 Повышенный интерес к приемникам излучения субмиллиметрового спектрального 
диапазона (0.1 ÷ 3 ТГц) вызван возможностью их применения в  медицине, космических 
исследованиях, системах безопасности и видения в сложных метеоусловиях.  На данный 
момент хорошо изучены основные принципы регистрации излучения субмиллиметрового 
диапазона и достигнуты успехи в создании следующих типов приемников: микроболометров, 
диодов Шоттки, пьезоэлектрических, FET(field-effect transistor) и HEMT(High Electron 
Mobility Transistors) приемников [1]. Следующим этапом является создание систем активного 
видения в субмиллиметровом спектральном диапазоне, работающих в реальном масштабе 
времени. Основные требования к таким системам — низкая себестоимость, высокая степень 
интеграции, возможность производства на стандартных технологических линиях, удобство в 
эксплуатации. Перспективными в этом отношении могут быть Si — MOSFET(metal–oxide–
semiconductor FET)  транзисторы. Принцип работы таких приемников был предложен в 
работе [2] еще в начале 90-х. С того времени достигнут значительный прогресс в 
применении полевых транзисторов в качестве приемников ТГц/субмиллиметрового 
излучения [3,4]. Однако не смотря на то что в работе [4] представлена матрица 
чувствительных элементов, до сих пор не сконструирована полнофункциональная система 
виденья в реальном масштабе времени на основе  Si - MOSFET. Основным препятствием 
является сложность электрического согласования  с внешней системой регистрации. 
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Рис .1. Чувствительность по напряжению (а) и току (б) транзистора. 

Данная работа направлена на исследование выходных параметров Si – MOSFET 
приемников, необходимых для оптимального согласования с интегральными схемами 
считывания информации (рис. 1). 

Ширина канала W = 20 мкм, длина L = 1 мкм.  

В зависимости от геометрических размеров и условия возникновения плазмонных 
колебаний двумерного электронного газа в n-канале полевого транзистора в теоретической 
модели чувствительности транзисторов к излучению субмиллиметрового диапазона 
рассматривают несколько случаев [4]. В данной работе исследуется чувствительность 
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транзисторов с относительно большими размерами описание которых подходит под модель 
нерезонансного случая длинного канала. 

Получены экспериментальные данные чувствительности по напряжению δUSD и току 
δISD  в зависимости от напряжения на затворе USG и смещения подложки Ubias полевого 
транзистора (рис. 1), а также величины нагрузочного сопротивления RL. Объектом 
исследования были кремниевые транзисторы, изготовленные в интегральном исполнении на 
стандартной КМОП технологии с проектными нормами 1 мкм. Транзисторы  сгруппированы 
в линейку с общим истоком. Частота воздействующего излучения  составляла   142 ГГц и 
частота модуляции 178 Гц. Максимальные значения чувствительности приведены в таблице 
1. 
 
 Таблица 1. Максимальные значения напряжения δUD и тока δID. 

 
Величина 

W = 1.5 мкм 
L = 1.5 мкм 

W = 20 мкм 
L = 1 мкм 

W = 20 мкм 
L = 20 мкм 

δUSD, мкВ 
USG, В 

RL, МОм 
 

13.5 
0.6 
10 

42 
0.62 
10 

120 
0.74 
10 

δISD, нА 
USG, В 

RL, МОм 

0.12 
1.4 

0.01 

2.4 
1.1 
0.01 

0.83 
1.4 
0.01 

   
Интенсивность воздействующего излучения составляла Iref ~ 1 мВт/см2. Напряжение 

на стоке транзистора USD   = 0,  USG – напряжение затвора,  W, L –  ширина и длина канала 
транзистора соответственно. При значении нагрузочного сопротивления RL = 107 Ом, 
максимальная чувствительность составила δUSD = 120 мкВ при напряжении на затворе 
USG = 0.74 В. С уменьшением нагрузочного сопротивления наблюдается уменьшение 
чувствительности и смещение максимума в сторону больших напряжений затвора (Таблица 
1). Значения чувствительности δΙSD короткоканального транзистора больше 
длинноканального и составляет 2,4 нА. 

Согласно литературным данным [4], эквивалентная шуму мощность (NEP) излучения 
Si – MOSFET приемников составляет NEP ~ 10-10 Вт/Гц1/2. В наших экспериментах NEP 
составил 1.35 10-8 Вт/Гц1/2. Однако конструкция исследуемых приемников не была 
оптимизирована для приема излучения субмиллиметрового диапазона как это сделано в  
работе [4]. 
 
1. F.Sizov, Opto-Elecs. Rev. Vol.18, No 1,pp. 10-36, (2009) 
2. M. Dyakonov and M. S. Shur, Phys.Rev.Lett. 71, 2465(1993); M.Dyakonov and M. S. Shur, 
IEEE Trans. Electron Devices 43, 380 (1996). 
3. D. Veksler, F. Teppe, A. P. Dmitriev, V. Yu. Kachorovskii, W. Knap, and M. S. Shur. Detection 
of terahertz radiation in gated two-dimensional structures governed by dc current // Phys.  Rev, B 
73, 125328 (2006). 
4. Erik Öjefors, Alvydas Lisauskas, Diana Glaab, Hartmut G. Roskos, Ullrich R. Pfeiffer. Terahertz 
Imaging Detectors in CMOS Technology // J Infrared Milli Terahz Waves 30, pp. 1269-1280 
(2009). 
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Канали релаксації деформацій в нітридних структурах 
Сафрюк Н.В., Кучук А.В., Кладько В.П., Бєляєв О.Є., Мачулін В.Ф. 

Інститут фізики напівпровідників ім В.Є. Лашкарьова НАН України, Київ  
03028 Україна 

Широке використання приладних структур на базі ІІІ-нітридів, робить необхідним 
подальші дослідження їх структурних особливостей та процесів релаксації деформацій. 
Основними механізмами релаксації напружень в ІІІ-нітридних структурах є утворення 
дислокацій та тріщин. Як було показано в попередніх роботах ще одним додатковим каналом 
релаксації є розворот кристалічної гратки (наноколонок) нітридів відносно підкладинки. Та 
питання про те чи це єдині процеси релаксації напружень в даних структурах залишається 
відкритим. 

Основною метою даної роботи було визначення впливу залишкової деформації в GaN 
буфері на структурні властивості та на процеси релаксації в серії надграткових (НГ) структур 
(GaN/AlN)30, вирощених на GaN та AlN темплейтах. Для дослідження використовувались 
методи високороздільної Х-променевої дифрактометрії, моделювання дифракційних спектрів 
та оптичні вимірювання густини тріщин. На основі отриманих даних розраховуються 
деформації, параметри шарів та густини дислокацій. 

В даній роботі показано, що існує сильна залежність параметрів та структурної 
досконалості НГ від початкового стану системи темплейт/буфер. Встановлено, що 
експериментальні значення товщин шарів НГ відрізняються від технологічно заданих. Саме 
потовщення шарів AlN і потоншення шарів GaN є додатковим каналом релаксації. Отримано, 
що при рості на частково релаксованому темплейті AlN формується структура вільна від 
тріщин, але з більшою густиною дислокацій. А при рості на GaN темплейті вищі залишкові 
деформації в НГ приводять до розтріскування структури. Та матеріал, який знаходиться між 
тріщинами є менш дислокаційним.  

Проведений аналіз всіх механізмів релаксації напружень в даних структурах і 
показано, що в залежності від технологічних задач можна використовувати НГ, вирощені на 
різних темплейтах. 
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Вступ 
 
В даний час на світовому ринку кріогенних напівпровідникових термометрів значна 

увага приділена кремнієвим термодіодним датчикам (КТД), які характеризуються високою 
технологічністю, стабільністю, відтворюваністю та температурною чутливістю [1,2].   

Особливістю КТД, що виробляються різними фірмами, є нелінійність їх вихідної 
температурної характеристики (температурна чутливість змінюється від одиниць до 
десятків-сотен мВ/К) [3, 4], що ускладнює процедуру апроксимації. Як правило, 
апроксимація експериментальної термометричної характеристики (ТМХ) термодіодів 
виконується з допомогою степеневих поліномів, побудованих методом найменших квадратів 
[3, 4]. При цьому через збільшення розрахункової похибки при високих степенях 
апроксимуючого полінома виникає необхідність розбиття робочого діапазону датчика на 
піддіапазони з наступною трудомісткою процедурою «зшивання» функцій. Але досвід 
використання високоточних систем вимірювання температури на основі КТД показав 
необхідність пошуку методів апроксимації, які ґрунтуються на більш простих функціях. Це 
дозволить спростити та зменшити вартість вторинної апаратури. 

В останні роки багато авторів для опису складних експериментальних кривих досить 
ефективно застосовують метод апроксимації, який ґрунтується на використанні 
згладжувальних сплайнів з вільними вузлами [5, 6]. В методі використовують поліноми 
низького степеня, що забезпечує високу точність розрахунку, а згладжувальний характер 
функції дозволяє зменшити вплив експериментальних похибок.  

Метою даної роботи є апробація методу згладжувальних кубічних сплайнів для 
розрахунку ТМХ кремнієвих термодіодів.  

 
Результати експерименту і розрахунок ТМХ 
 
Досліджено партію КТД, розроблених в ІФН ім. В. Є. Лашкарьова НАН України. Для 

виявлення всіх особливостей ТМХ і забезпечення високої точності апроксимації проведено 
детальне градуювання КТД на автоматизованому метрологічному стенді УГТ-А з 
використанням проточного кріостата [7].  

При робочому струмі 1 мкА в діапазоні 4,2-373 К проведено вимірювання в 169 
температурних точках, при струмах 10 мкА й 100 мкА в діапазоні 30-373 К – в 106 точках. 
Термостатування зразків здійснювалося в парах рідкого гелію й азоту з похибкою підтримки 
температури ± 0,01 К.  

Похибка підтримки робочого струму на заданому рівні становила ±0,05 %. Похибка 
вимірювання експериментальних даних експΔ ≤ ±40 мК. Середньоквадратичне відхилення 
(СКВ) випадкової складової експериментальної похибки експσ ≤ 10 мК. 

Для розрахунку ТМХ за експериментальним даними на температурному інтервалі [T1, 
TК] використовуємо згладжувальний кубічний сплайн виду: 

( ) ( )TBTF j

n

j
j∑

+

=

=
2

1
α ,     
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де jα  - коефіцієнти сплайна;  - ( )TB j β -сплайн 3-ого степеня, розрахований для j-ого 
інтервалу між вузлами, n – кількість вузлів апроксимації. 

Розрахунок F(T) проводимо виходячи з вимоги мінімуму суми квадратів відхилень 
експериментальних значень напруг на термодіоді Ui від значень сплайна F в K 
температурних точках Ti:  

 

( )( ) ⎟
⎠
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З урахуванням одержаних значень температурної чутливості Si= ( ) dTTdF i , похибку 
апроксимації в i-тій температурній точці знаходимо з виразу:  

 

i

iii
i S

TFTU )( - )(
=Δ . 

 

Оскільки похибка вимірювання у значній мірі носить випадковий характер, для 
оцінки точності апроксимації використовуємо наступні статистичні параметри: 

 
- максимальна похибка апроксимації ( )iKi

M Δ=
= ...1
max ; 

- середня похибка апроксимації 
K

K

i
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Δ
=Δ 1 ; 

- СКО похибки апроксимації 
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Вважаємо, що сплайн F(T) буде оптимальним при виконанні наступних критеріїв: 
 

експM Δ< ; експΔ⋅<Δ 1,0 ; експексп σσσ <<⋅5,0 .    
 
На рис. 1 представлені температурні залежності одержаних похибок апроксимації 

експериментальних даних згладжувальним сплайном у робочому діапазоні температур для 
КТД GPI№20. 

В роботі показана ефективність використання згладжувального кубічного сплайна для 
апроксимації термометричних характеристик (ТМХ) широкодіапазонних кремнієвих 
термодіодів. Запропонований алгоритм розрахунку дозволяє описати ТМХ з високою 
точністю та представити данні розрахунку в аналітичному, табличному чи графічному 
вигляді з заданим температурним кроком. 
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Рис. 1. Похибки апроксимації експериментальної ТМХ кремнієвого термодіода GPI№20 для 
струмів 1, 10 й 100 мкА в робочому діапазоні температур. Кружками позначене розміщення 
вузлів сплайна по температурі. 
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Хіміко-динамічне полірування поверхні монокристалів PbTe та 
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Метою даного дослідження є оптимізація складів бромвиділяючих травників H2O2–HBr 
та технологічних режимів процесу хіміко-динамічного полірування (ХДП) поверхні 
монокристалів PbTe і твердих розчинів на його основі PbxSn1-xTe. 

Для експериментальних досліджень використовували монокристали Pb0,8Sn0,2Te (І), що 
були одержані з парової фази, а також вирощених методом Бріджмена Pb0,83Sn0,17Te, 
Pb0,8Sn0,2Te (ІІ) та PbTe. Експеримент проводили з використанням методики диску, що 
обертається, на установці для ХДП при температурі 291–296 К та швидкості обертання диску 
γ = 26–120 хв–1. Для приготування травників використовували 40 %-ну HBr, та 35 %-ний 
Н2О2 (всі реактиви марки “хч”). Швидкість розчинення визначали за зменшенням товщини 
пластин при використанні багатообертового індикатора 1МИГП з точністю ± 0,5 мкм. 
Мікроструктуру поверхні зразків після травлення досліджували в білому світлі за допомогою 
універсального контрольного мікроскопу ZEISS JENATECH INSPECTION з цифровою 
відеокамерою при збільшенні від 25× до 1600× (максимальний діаметр поля зору складає від 
200 до 250 мм). 

Для дослідження було вибрано інтервал концентрацій від 1 до 16 об. % Н2О2 в HBr. 
Слід відзначити, що травники з невеликим вмістом Н2О2 (2–14 об. %) в HBr виявились 
найбільш перспективними для формування на їх основі поліруючих травильних композицій 
для ХДП, оскільки після травлення такими розчинами практично на всіх досліджуваних 
зразках PbTe і PbxSn1-xTe поверхня набувала дзеркального блиску. 

Оптимізацію технологічних режимів процесу ХДП здійснювали з використанням даних 
кінетики розчинення напівпровідників в залежності від температури, швидкості 
перемішування травника, а також мікроструктурних і профілометричних досліджень 
одержаних поверхонь. 

Встановлено, що суміші із складами (в об. %): (2-14) Н2О2 в HBr володіють 
поліруючими властивостями, а швидкості полірування (Vпол) змінюються в межах 0,8-17,2 
мкм/хв. 

Визначено, що процес травлення твердих розчинів PbxSn1-xTe в поліруючих розчинах 
Н2О2–HBr протікає за дифузійним механізмом, причому такий висновок зроблений на 
основі дослідження залежності швидкості розчинення вказаних напівпровідникових 
матеріалів від швидкості обертання диску (γ) і від температури травника в розчині, що 
містить: 6 об. % Н2О2 в HBr. 

Оптимізовано склади поліруючих травників Н2О2–HBr для видалення з поверхні 
пластин PbxSn1-xTe порушеного шару, швидкого контрольованого зменшення їх товщини до 
заданих розмірів та фінішного ХДП. Розроблено послідовність проведення операцій обробки 
поверхні, які включають очистку зразка, процес травлення та її фінішну відмивку. 

 
Автор висловлює щиру подяку співавторам роботи Томашик З.Ф., Томашику В.М. та 

Стратійчук І.Б. 
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Оптоелектронна сенсорна система для визначення парів 
органічних та неорганічних сполук в оточуючому середовищі 
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Для рішення проблем, зв'язаних з контролем за станом навколишнього середовища, 

керуванням складними технологічними процесами та своєчасною діагностикою захворювань 
необхідне одержання точної інформації про якісний і кількісний склад різноманітних газових 
середовищ у реальному часі, тому системи аналізу газового складу набувають усе більше 
актуальності.  

До теперішнього часу широко відомий ряд основних принципів реєстрації взаємодії 
газових молекул і їх сумішей з чутливим шаром фізичного перетворювача і відповідні типи 
сенсорів. Сюди можна віднести цілий ряд електрометричних сенсорів, заснованих на 
вимірюванні ємності, провідності і вольт-амперних характеристик поверхневих чутливих 
шарів металоокисних і органічних напівпровідників, електропровідних полімерів, метал-
органічних плівок, напівпровідникових гетероструктур; ряд акустичних сенсорів з 
вимірюванням маси адсорбованих молекул на кварцових мікровагах, ПАВ, потенціометричні 
сенсори на основі транзисторів з газочутливими підзатворними діелектриками. Особливо 
слід виділити високочутливі оптичні методи реєстрації газових середовищ, включаючи 
люмінесцентні і спектрофотометричні, вимірювання стану поляризації, інтерференційного 
контрасту. 

Окремої уваги заслуговує колориметричний метод дослідження газового середовища. 
Метод колориметрії вже давно застосовується в різних галузях життєдіяльності, зокрема в 
хімічних і медичних дослідженнях він якісно дозволяє визначати дуже незначні концентрації 
речовин, що досліджуються. Можливість кількісного визначення кольору з’явилась відносно 
недавно з розвитком систем кольорової реєстрації зображень, що за останні роки значно 
розвинулись завдяки впровадженню нових технологій та стали більш доступними. 

В роботі розглядається застосування методу колориметрії для створення 
оптоелектронного газового сенсору, що дозволяє аналізувати вплив газового середовища на 
чутливі елементи, що змінюють колір під дією цього середовища. 

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.1). Отримані 
дані у вигляді RGB- характеристик сенсорів обробляються 
за допомогою спеціального програмного забезпечення, на 
базі високорівневої мови програмування MATLAB 7.0.4. 

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. Матеріали у вигляді порошків були 
синтезовані в Інституті органічної хімії НАНУ та любязно 
надані проф. В.І. Кальченко. Плівки отримані термічним 
напилюванням у вакуумі (ВУП-5М, залишковий тиск 
5×10-4 Па) на кремнієві поліровані підкладки розміром 
20х20 мм для оптичних перетворювачів, що знаходилися в 
обох випадках при кімнатній температурі (297±2 оК). 
Товщина плівок у процесі напилювання контролювалася кварцовим вимірником товщини і 
складала для всіх випадків біля 200 нм. 

Рис.1. Блок-схема опто-
електронного перетворювача. 

 75

mailto:vahula@i.ua


Лашкарьовські читання – 2010 
 

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). 

Проведено математичне моделювання впливу умов проведення експерименту на 
чутливість колориметричного газового сенсору. Показано, що в якості підкладки найбільш 
придатними для колориметричного аналізу інтерференційно - забарвлених чутливих плівок є 
матеріали з середніми значеннями коефіцієнтів заломлення і відбиття, зокрема, з трьох типів 
розглянутих підкладок (скло, кремній, метал) якнайкращі результати по чутливості колірної 
реєстрації отримані для кремнію (показник заломлення близько 4 і відбиття близько 0,3). 

Дані розрахунків, отримані для органічних чутливих плівок (зокрема, каліксаренів) 
показують, що якнайкраща колірна чутливість з погляду реєстрації як малих змін товщини 
плівки, так і її показника заломлення досягається в інтервалі товщини 180-300 нм. 
Відмітимо, що цей інтервал вигідний також з практичних міркувань, бо в ньому можна 
отримати достатньо однорідну структуру плівки. В той же час використовувати плівки з 
товщиною менше 30 нм по зворотних причинах недоцільно. 

Встановлено, що в діапазоні кутів біля 0–60о коефіцієнт відбиття практично не 
залежить від кута падіння світла на структуру, що дає можливість в широких межах 
варіювати оптико-механічними параметрами сенсора. 

Показано, що при відносно невеликих концентраціях аналітів основним чинником 
впливу виявляється проникнення молекул аналіту всередину плівки, що приводить до зміни 
її товщини або оптичної щільності, в той же час при великих концентраціях аналітів 
(порівнянних з насиченими) зовнішній газовий шар грає більш істотну роль, що виражається 
в погіршенні чутливості колірного аналізу плівки від 2 до 5 разів. На підставі цього робиться 
висновок про доцільність роботи з малими концентраціями аналітів. 

Показано, що колірна чутливість до зміни показника заломлення чутливого шару 
значно перевершує чутливість до зміни його товщини. У зв'язку з цим було припущено, що в 
якості чутливих шарів ефективніші результати показуватимуть плівки, що володіють 
більшою пористістю і кількістю зв'язуючих адсорбційних центрів. 

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.2 наведено діаграму селективності 
каліксаренових шарів до всіх аналітів. 
Виходячи з наведених даних, можна окреслити 
наступні характерні риси калікаренових шарів, 
як чутливих матеріалів, що однаково 
проявилися в обох типах сенсорів. 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. 
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Рис.2. Нормалізовані RGB-відгуки на 
досліджувані аналіти, взяті при 
фіксованій концентрації, рівній половині 
від насиченої. 
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Виходячи з даних наведених на рис.2 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 при впливі парів 
органічних речовин. Результати свідчать про високу відтворюваність відгуків в дуже 
широкому концентраційному діапазоні (від 300 до 100000 ррм, в залежності від виду аналіту). 

Розроблено спеціальне програмне забезпечення, що використовує статистичні методи 
розпізнавання образів, за допомогою якого створено можливість визначення невідомих 
аналітів за попередньо розробленою базою даних. 

Також була розроблено математичну модель, що дозволяє визначити колір тонкої 
плівки нанесеної на підкладку, якщо заздалегідь відомі показники заломлення тонкої плівки і 
підкладки, товщина тонкої плівки, спектр джерела світла і спектральні характеристики 
системи, що реєструє. 

Математична модель будувалась на основі розрахунку первинних кольорових 
координат XYZ і подальшому їх транслюванні в кольорові координати RGB. Ці значення 
були розраховані для всіх можливих сполучень товщини (в межах 150–450 нм) і показника 
заломлення (в межах 1–3) плівки, що дозволило створити базу даних розрахованих RGB 
компонент для усіх можливих параметрів плівок. Далі ці компоненти визначалися 
експериментальним шляхом, нормувалися та порівнювались з кожним елементом бази даних, 
потім шляхом мінімізації функції нев’язки знаходили найбільш вірогідні значення товщини і 
показника заломлення тонкої плівки. Для підтвердження модельних результатів 
використовувались, як альтернативні методи досліджень, атомно силова мікроскопія та 
еліпсометрія для визначення товщини та показника заломлення тонких плівок, 
спектрофотометрія для визначення спектральних характеристик приймальної системи, RGB 
колориметрія для визначення забарвлення досліджуваних тонких плівок 

В результаті було розроблено модель, яка дозволяє по визначеним колориметричним 
характеристикам тонких плівок визначати їх оптичні параметри (товщину та показник 
заломлення).Роздільна здатність методу варіювалася в залежності від зміни товщини і 
показника заломлення плівки, однак було показано, що метод дозволяє розрізняти за 
кольором зміну товщини тонкої плівки на 1 нм, і зміну показника заломлення тонкої плівки 
на 0,01. Перевагами розробленого методу є швидкість визначення оптичних параметрів, 
мініатюрність і дешевизна використовуваного устаткування, а також можливість 
моніторингу зміни оптичних параметрів в режимі реального часу. 
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Фосфид галлия и эпитаксиальные структуры на его основе широко используются при 

изготовлении различных оптоэлектронных приборов. Однако применение этого материала в 
производстве приборов, функционирующих при повышенных (>300 K) и высоких (>500 K) 
температурах, предъявляющих жесткие требования к качеству эпитаксиальных структур, не 
получило широкого распространения. Это связано с тем, что в процессе эпитаксиального 
наращивания достаточно сложно обеспечить получение слоев фосфида галлия 
стехиометрического состава из-за высокого парциального давления фосфора при 
температуре эпитаксии. При этом формируются множественные вакансионные дефекты, а 
также происходит интенсивное встраивание фоновых и глубоких примесей в растущий слой, 
что резко ухудшает качество последнего. Снижение температуры эпитаксии приводит к 
уменьшению растворимости фосфора в галлии и, следовательно, не позволяет получать 
эпитаксиальные слои необходимой толщины. 

Авторами данной работы разработан способ получения эпитаксиальных структур 
фосфида галлия n-p+-типа, на основе которых изготовлены диодные датчики температуры, 
способные стабильно функционировать при экстремальных температурах. Особенностью 
данного способа является применение метода зонной перекристаллизации в градиенте 
температур в сочетании с изовалентным фоновым легированием при выращивании слоя базы 
диодной структуры [1]. 

Эпитаксиальные структуры фосфида галлия n-p+-типа были изготовлены следующим 
образом. В качестве подложки использовались промышленные пластины фосфида галлия 
марки ФГЭЧТ со средней концентрацией электронов 3÷5×1018 см-3 ориентированные в 
плоскости (100). Процесс эпитаксиального наращивания слоя базы диодных структур 
проводился в потоке высокочистого водорода с точкой росы -700С методом зонной 
перекристаллизации в градиенте температур ∼1,2 град/мм при температуре подложки 
порядка 820 0С. В процессе роста слоя осуществлялось фоновое легирование азотом путем 
растворения в исходном растворе-расплаве навесок нитрида галлия. Слой эмиттера p+-GaP 
наращивался методом принудительного охлаждения раствора-расплава Ga-GaP с добавками 
легирующих примесей цинка и магния при температуре начала кристаллизации (900±5)0С. 

Электрофизические и структурные параметры эпитаксиальных слоев контролировали 
на пластинах – спутниках с применением оптической микроскопии, металлографического 
метода, вольт-фарадного метода и измерений эффекта Холла. 

На поверхность p+GaP эмиттера наносились методами термического и ионного 
распыления слои Ni-Ti сплавов с последующим их золочением или серебрением. Далее, с 
применением масочного метода, фотолитографии и селективного травления формировались 
мезаструктуры. После разделения приборных пластин на "чипы" с помощью лазерного 
скрайбирования выполнялись операции термокомпрессии чипов на коваровый держатель, 
разварки выводов и герметизации термодатчиков в корпус из термореактивной пластмассы. 

Полученные образцы имели следующие электрофизические и структурные параметры. 
Толщина слоя базы составила порядка 4÷6 мкм, слоя эмиттера – 10÷15 мкм. Концентрация 
основных носителей заряда в слое базы находилась в пределах n=2⋅1015 см-3. Значение 
концентрации дырок в эмиттерном слое составило порядка p+=(1÷3)⋅1018 см-3. Подвижность 
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электронов в базе диода находилась в пределах 200÷250 см2/В⋅с при 300 К и 1100÷1200 
см2/В⋅с при 80 К. Плотность дислокаций в исследованных слоях диодной структуры не 
превышала ND ≈ 5·104  см-2. 

Для измерений и испытаний были отобраны образцы GaP диодных термодатчиков с 
приблизительно идентичными параметрами и характеристиками эпитаксиальных n+-n-p+-
структур. Осуществлялись измерения термометрических характеристик (ТМХ) в диапазоне 
температур 77 К ÷ 523 К при пропускании через диод фиксированных прямых токов 10 мкА 
и 100 мкА на метрологическом стенде УГТ-А (ИФП НАНУ) [2], а также измерения вольт-
амперных характеристик (ВАХ) диодов при 295 К [3]. 

Графики ТМХ и ВАХ полученных диодов представлены на рисунках1 и 2. 
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Рис.1 ТМХ GaP диодов при прямых токах: Δ - 10 мкА;  - 100 мкА 
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Рис.2. Типичная ВАХ GaP  диода при Т=295 К 

 
Из рис.1 видно, что ТМХ диодов квазилинейны во всем исследуемом интервале 

температур. Расчет средней термочувствительности ΔU/ΔT диодов дает величину ∼ 2,4 ÷ 2,5 
мВ/K, что согласуется с результатами работы [4] для GaP диодов. Линейный характер 
участка ВАХ, приведенной на рис.2 в полулогарифмическом масштабе при токах до 10мкА, 
а также повторяемость характеристики у разных образцов из отобранной партии позволяют 
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говорить о пригодности предложенной технологии для изготовления качественных 
высокотемпературных диодов на основе GaP.  

Анализируя электрофизические параметры изготовленных GaP диодов, можно 
отметить, что диодные эпитаксиальные структуры имеют высокую  воспроизводимость по 
величине токов утечки и разбросу прямых вольт-амперных характеристик от образца к 
образцу. Это позволяет применять полученные предлагаемым способом диоды в качестве 
высокотемпературных датчиков температуры, а также в качестве диодов других 
многочисленных применений,  функционирующих при температурах выше 200 0С. 
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неоценимую помощь в проведении экспериментов, а также за весьма плодотворные 
дискуссии в ходе исследований. 

 
 
Литература 
 

1. Дьяк В.П., Єрохін С.Ю., Краснов В.О., Шутов С.В. Спосіб отримання епітаксійних 
структур фосфіду галію n-p+-типу для високотемпературних діодних сенсорів 
температури. Деклараційний патент  на корисну модель UA 42200 U, H01L 31/18. 
Опубл. 25.06.2009, Бюл. № 12. 

2. Шварц Ю.М., Иващенко А.Н., Шварц М.М., Копко Д.П., Карташев В.И., Луценко Н.Д. 
Метрологическое обеспечение диодной термометрии // 3-я Всероссийская 
конференция по проблемам термометрии. "Температура 2007". Тезисы докладов. 
Обнинск, 18–20 апр. 2007. 

3. Ерохин С.Ю., Копко Д.П., Краснов В.А., Сыпко Н.И., Фонкич А.М., Шварц Ю.М., 
Шварц М.М., Шутов С.В. Исследование термометрических характеристик GaP-
диодов p+-n-типа // Технология и конструирование в электронной аппаратуре, 2008, 
№6(78), С.38-40. 

4. Соболев М.М., Никитин В.Г. Высокотемпературный диод на основе эпитаксиальных 
слоев GaP. // Письма в ЖТФ, 1998, т.24, №9, С.1-7. 

 

 80



Лашкарьовські читання – 2010 
 
Refractive index calculation of composite thin films based on arsenic 

trisulfide and polymer 
A. Meshalkin1, V. Ciornea1, O. Iaseniuc1, D. Shepel2 

1Institute of Applied Physics of the Academy of Sciences of Moldova, 5 Academiei str., Chisinau, 
Moldova 

 2Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova, 3 Academiei str., Chisinau, 
Moldova 

e-mail: alexei@asm.md 
Summary 

In this paper the compositional dependencies of the refractive index of as-deposited composite 
thin films based on arsenic trisulfide As2S3 and polymer polyvinyl alcohol have been studied. The 
analysis proposed by Swanepoel has been successfully employed, and it has allowed us to 
determine the refractive index of the films with high accuracy. The refractive index has been 
determined from the upper and lower envelopes of the transmission spectra measured at normal 
incidence, in the spectral range from 200 to 900 nm. It was shown that values of refractive index 
had linear dependence on As2S3 concentration in composite film.  

1. Introduction 

Chalcogenide semiconductor glasses have been widely studied for their various and unique 
optical properties which make them very promising materials for use in optical and micro-optical 
elements such as gratings, optical recording media, fiber optics and waveguided devices in 
integrated optics since they exhibit a good transparency in the infrared region. Thin films of As–S 
chalcogenides proved as materials for applications e.g. as registration media with high resolution, 
holography, infrared and non-linear optics. Chalcogenide thin films could be prepared by many 
experimental methods (vacuum thermal evaporation, pulsed laser deposition, vacuum sputtering) 
resulting in some differences in structure and physicochemical properties of prepared films. The 
Lauks group [1] showed that amorphous chalcogenide films can be prepared also from organic 
solutions by spin deposition techniques commonly used for depositing organic polymer photoresists. 
Spin-coated films have demonstrated similar properties and potential applications [2] as vacuum 
deposited films but the spin-coating deposition method is technologically easier and cheaper. In the 
publications [3,4] the preparation, properties and some applications of vacuum evaporated and spin-
coated amorphous chalcogenide films have been described. In this paper we present a compositional 
dependencies of the refractive index of as-deposited composite thin films based on arsenic trisulfide 
As2S3 and polymer polyvinyl alcohol (PVA),  obtained by spin-coating.    

2. Experimental work 
The technology of obtaining composite As2S3:PVA materials was developed in [5]. The main 

peculiarity of this technology is dissolution of inorganic material in the amine solvent anhydrous 
monoethanolamine into elementary structural units, which then is mixed with polymer solution of 
PVA in the respective proportions. The next step of technology is deposition of solution by spin-
coating method on substrata (silica glass, polyethylene terephthalate and monocrystalline silicon, 
etc.) and their next drying that leads to creation of amorphous composite films suitable for optical 
measurements. Technology of composite film deposition can be presented in the Fig.1.  

Fig. 1. Scheme of composite film deposition As2S3:PVA. 
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The composite thin films were deposited by spin coating of solution onto clean glass 
substrates kept at room temperature. The thickness of the layers was monitored with MII-4 
interference microscope. The optical transmission spectra at normal incidence were obtained over 
the 200–900 nm spectral regions by a double-beam spectrophotometer Specord M40. The 
spectrophotometer was set with a slit width of 1 nm. It was therefore unnecessary to make slit-width 
corrections, since this slit-width value was much smaller than the different linewidths. Without 
glass substrate in the reference beam, the measured transmission spectra were used to calculate the 
refractive index. In the present work the envelope method suggested by Swanepoel [7], which based 
on the extremes of the interference fringes, has been applied for As2S3:PVA composites in the next 
composition: 100:0, 75:25, 50:50, 20:70; 10:90 and 0:100.  

3. Results and discussion 
Consider the optical system consists of composite thin films coated onto thick and transparent 

substrates. The film has thickness d and complex refractive index n=n−ik, where n is the refractive 
index and k the extinction coefficient. The thickness of the substrate is several orders of magnitude 
larger than d and its index of refraction is s. The system is surrounded by air with a refractive index 
n0 =1. Taking all the multiple reflections at the three interfaces into account, it can be shown that in 
the case k2<<n2 the expression for the transmittance T for normal incidence is given by  

2cos
),,,,(

αα

α

χϕχ
χλ

DCB
AkdnsT

+−
=   (1) 

where  and λπϕ /4),()1(),)(1(2),()1(,16 23222232 ndsnnDsnnCsnnBsnA =−−=−−=++==

)exp( dαχα −= . 

The values of the transmission at the extremes of the interference fringes can be obtained from 
Eq. (1) by setting the interference condition cos φ=+ 1 for maxima and cos φ=−1 for minima. From 
these two formulae, many of the equations that provide the basis of the method in use are easily 
derived. 

Fig. 2. shows the optical transmission spectra of As2S3:PVA composite thin films with 
different compositions.  

 

Fig. 2. Optical transmission spectra of As2S3:PVA composite thin films with different compositions. 

 

According to Swanepoel's method, which 
is based on the idea of creating the envelopes 
of the interference maxima and minima, a 
value of the refractive index of the film n1 in 
the spectral region of medium and weak 
absorption can be calculated by the expression  
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Here TM and Tm, are the transmission 
maximum and the corresponding minimum at a certain wavelength λ. Alternatively, one of these 
values is an experimental interference extreme and the other is derived from the corresponding 
envelope; both envelopes were computer-generated using the program Origin version 8 (OriginLab 
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Corp.). On the other hand, the necessary values of the refractive index of the substrate were 
obtained from the transmission spectrum of the substrate, Ts using the well-known equation:  

2
1

111
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−+=

ss TT
s  

The values of the refractive index n were calculated from Eq.(2). The accuracy of this initial 
estimation of the refractive index can be improved after calculating the thickness d. With the exact 
value of d refractive index n can then be solved for each λ and, thus, the final values of the 
refractive index n are obtained. 

Fig. 3. illustrates the dependence of refractive index n on the concentration of As2S3 in 
composite at wavelength λ=633 nm. This figure illustrates that the change in the n values was 
related to the change in the concentration of As2S3, i.e. the values of refractive index increase with 

increase of the concentration of As2S3 content.  
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Fig. 3. Dependence of refractive index n on the 
concentration of As2S3 in composite (λ=633 nm). 

 

Now, the values of n can be fitted to a reasonable 
function such as: )(0074,048,1 32SAsconcn ×+= . 

 

5. Conclusions 

The optical characterization of As2S3:PVA composite thin films with different compositions  
using only the transmission spectrum at normal incidence was performed. The envelope method 
suggested by Swanepoel has successfully been applied to the films. The optical method applied here 
makes it possible to determine the refractive index with an accuracy of better than 2%. The results 
indicate that the values of n gradually increase with increasing the As2S3 content and can be 
expressed by linear function. This can be exploited for preparation of thin film with specified 
refractive index, which can be varied in wide region.  
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Поскольку одним из основных электрофизических параметров кремниевых p-i-n-
фотоприёмников (p-i-n-ФП), которые зависят от структурного и примесного совершенства 
кремния, является коэффициент усиления фототока , представляет интерес изучение 
влияния величины поверхностной плотности дислокаций в p-области на ход температурных 
зависимостей указанного параметра. 

K

В рамках данной работы было проведено аналитическое исследование температурной 
зависимости коэффициента усиления фототока для бездислокационного p-i-n-ФП, а также 
для p-i-n-ФП, в p-области которого содержатся дислокации. Поверхностная плотность 
дислокаций  изменялась в пределах iN 210i

iN м−=  ( 0,7i = ). По результатам 
предварительных расчетов проводилось построение графиков (см. рис.) температурной 
зависимости коэффициента усиления фототока для различных поверхностных плотностей 
дислокаций в рабочем диапазоне температур инфракрасного p-i-n-ФП ( ) с 
шагом . 

300 600T K= −
10T KΔ =

Как видно из анализа графиков (см. рис.), температурные зависимости коэффициентов 
усиления фототока для плотностей дислокаций 20 10N м 2−= −  сливаются. Это означает, что 
при поверхностной плотности дислокаций 210N м 2−≤  коэффициент усиления фототока 
инфракрасных кремниевых p-i-n-ФП не зависит от наличия дислокаций. 

Слабая зависимость коэффициента усиления фототока инфракрасных кремниевых p-i-
n-ФП от наличия структурных дефектов в виде дислокаций начинает проявляться при 
поверхностной плотности дислокаций 310N м 2−= . Однако в случае  возникшая 
зависимость ( )  проявляется лишь в незначительном уменьшении значений , но никак 
не сказывается на форме температурной зависимости ( ) . 

310N м−= 2

2

2

2

K N K
K T

При  зависимость ( )  существенно отличается от таковой в случае 
 не только численно, но и формой кривой. 

410N м−= K T
20 10N м−= −

Чем больше тангенс угла наклона кривой , тем больше зависимость 
коэффициента усиления фототока от температуры. Из анализа графиков видно, что для 
одного и того же температурного интервала зависимость ( )  в случае 

( )K T

K T 30 10N м−= −  более 
пологая, чем в случае . Таким образом, наличие дислокаций в инфракрасных 
кремниевых p-i-n-ФП в количестве 

410N м−= 2

2410N м−=  приводит к резкому уменьшению , то есть 
оказывает тот же эффект, что и повышение температуры. 

K

При  в области температур 510N м−= 2 K300 460T = −  форма кривой  
аналогична случаю . А вот при  коэффициент усиления фототока 
начинает слабо зависеть от температуры. 

( )K T
4 210N м−= 460T > K
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2При  коэффициент усиления фототока практически не зависит от 
температуры. 

510N м−>

 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

300 340 380 420 460 500 540 580

T, K

K

K0 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7
 

Рис. Температурная зависимость коэффициента усиления фототока инфракрасного 
кремниевого p-i-n-ФП. 

, ( 0,7)iK i =  соответствует восьми значениям поверхностной плотности дислокаций 
. 210i

iN м−=
 
Из анализа графиков  следует, что инфракрасные кремниевые p-i-n-ФП, 

поверхностная плотность дислокаций в которых составляет  можно 
использовать для повышения сигнала в области невысоких температур ( ), 
поскольку повышение поверхностной плотности дислокаций оказывает такое же воздействие 
на коэффициент усиления фототока инфракрасных кремниевых p-i-n-ФП, как и повышение 
температуры. При  инфракрасные кремниевые p-i-n-ФП можно использовать в 
обычных температурных режимах (

( )K T
4 510 10N м−= − 2

2

300 460T K= −

410N м−<
300 600T K= − ). 

Интересно изучение возможности использования инфракрасных кремниевых p-i-n-ФП 
с для усиления фототока в области температур 6 710 10N м−= − 2 K300T << , однако данный 
вопрос выходит за рамки данного исследования. В рассматриваемом случае  
инфракрасные кремниевые p-i-n-ФП с 

300 600T K= −
6 710 10N м 2−= −  имеют коэффициент усиления 
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фототока на 1 – 2 порядка ниже, нежели в случае 6 210N м−≤ , и не могут быть 
рекомендованы к использованию, хотя незначительное усиление сигнала они обеспечить 
могут. 

Инфракрасные кремниевые p-i-n-ФП с 810N м 2−≥  не целесообразно использовать, 
поскольку . ( ) 0K T →
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Мультисенсорні масиви, що є основою приладів типу Електронний ніс, складаються, як 
правило, з неселективних сенсорів. При цьому масив в цілому характеризується певним 
профілем селективності, який і формує те коло задач, що можуть бути вирішені за його 
допомогою. Таким чином, сенсорні масиви є багатозадачними але не універсальними. Тому, 
під кожен клас задач необхідно виконувати оптимізацію масиву, яка пов’язана, як правило із 
заміною декількох або всіх сенсорів. Свого часу нами був також запропонований інший 
метод оптимізації, з використанням зовнішнього впливу (освітлення) для зміни профілю 
чутливості окремих сенсорів [1].  

На етапі оптимізації одним з головних питань є оцінка ефективності створеного масиву, 
а також порівняння його характеристик з іншими масивами. Оптимізація масивів пов’язана, 
перш за все, з вибором таких сенсорних елементів, які забезпечують найвищий рівень 
дискримінації досліджуваних об’єктів в рамках конкретної задачі. Для оцінки рівня 
дискримінації застосовуються різні статистичні методи, зокрема, метод кластерного аналізу. 
Такий аналіз в цілому є досить часо- та ресурсозатратною процедурою.  

Суттєвого прискорення процедури оптимізації можливо досягти, оцінюючи 
унікальність початкових експериментальних даних без застосування процедур класифікації. 
Оскільки такі дані є багатовимірними, то пряме порівняння відгуків масивів на різні аналіти 
є складною задачею. В даній роботі пропонується підхід, що полягає в об’єднанні відгуків 
усіх сенсорів, що входять до масиву, однією функціональною залежністю – хімічним 
образом (ХО). Для масиву з трьох сенсорів ми пропонуємо використовувати ХО наступного 
вигляду: 
 

)()(
)]()([)]()([),,,(

13

1223
321 tftf

tftftftftfffFCI −
−−−

=     (1) 

 
Мірою унікальності відгуків може слугувати дисперсія ХО-функцій аналітів. Чим вищий 
рівень дисперсії – тим більше розрізняються ХО і, відповідно, більш унікальними є 
початкові дані масиву. Для перевірки цього припущення було створено модель відгуків 
масиву з трьох сенсорів. В основу була покладена теорія Ленгмюра. Зміна відгуку 
модельного сенсору f від часу має такий вигляд: 
 

)1( /)(
0

0 τtteAff −−−−=      (2) 
 

На рис. 1, а) показані відгуки трьох модельних сенсорів на один з аналітів, а також ХО FCI, 
побудованих для цих відгуків за виразом (1). 
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Рис.1 – Модель відгуків трьох сенсорів та ХО, побудований для них (а); залежності якості 

дискримінації S(t) та дисперсії ХО D(t), (б). 
 

На рис.1, б) показані дисперсія ХО для трьох аналітів, а також параметр S, що у  методі 
кластерного аналізу характеризує якість дискримінації. Між цими залежностями 
спостерігається чітка кореляція, що свідчить про адекватність використання дисперсії 
функціональних ХО як міри унікальності експериментальних даних.  
Ефективність методу була підтверджена на реальних даних масиву з трьох мас-чутливих 
сенсорів з покриттями у вигляді тонких плівок фталоціанінів. На рис.2 представлені 
експериментальні криві, отримані за допомогою мас-чутливих сенсорів з покриттями у 
вигляді 100 нм плівок безметального фталоціаніну (H2Pc), фталоціанінів міді (CuPc) та 
свинцю (PbPc). Рис 2,а демонструє відгуки сенсорів на пари води без освітлення, рис. 2, б – 
при освітленні з довжиною хвилі 630 нм. 
 

 
Рис. 2 – Відгуки мас-чутливих сенсорів з покриттями у вигляді 100 нм плівок безметального 
фталоціаніну (H2Pc), фталоціанінів міді (CuPc) та свинцю (PbPc) на насичені пари води а) – 

без освітлення, б) – при освітленні 630 нм. 
 
В першому випадку криві апроксимуються досить складним виразом – сумою двох 
«розтягнених» експонент (див. рис. 2,а). В другому – вираз спрощується і відповідає 
адсорбції Ленгмюра.  
Проводилася класифікація води та двох сумішей на основі води (з додаванням три етил- та 
пропіл аміну). Залежності S(t) та D(t) для обох випадків (без та при освітленні) наведені на 
рис. 3. Якщо для випадку без освітлення кореляція між залежностями не спостерігається, то 
при освітленні (рис. 3, б) кореляція наявна. Це свідчить по те, що вираз (1) є придатним ХО 
для описання адсорбційних процесів, що підпадають під теорію Ленгмюра. В той же час для 
описання більш складних процесів необхідно використовувати іншу функцію. 
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Рис. 3 - Залежності якості дискримінації парів води та сумішей вода-триетиламіт, вода-пропіламін 

S(t) та дисперсії ХО D(t) для експериментальних даних, отриманих без (а) та при (б) освітленні. 
 
Таким чином, спосіб представлення хімічного образу у вигляді функції не лише є способом 
компактного представлення експериментальних даних, але й дозволяє оцінити унікальність 
цих даних.  
Вибір такої функції залежить від багатьох факторів, зокрема, від характеру адсорбційно-
десорбційних процесів на поверхні сенсорів. 
 
 
[1]  Burlachenko, Yu.V. and Snopok, B.A., “Multisensor arrays for gas analysis based on 

photosensitive organic materials: An increase in the discriminating capacity under selective 
illumination conditions”, Journal of Analytical Chemistry, vol. 63, 6, pp. 610-619, 2008. 
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В останні роки пильна увага приділяється розробці експресних методів аналізу, які 

характеризуються високим рівнем доступності, і, разом з тим, володіють достатніми рівнями 
чутливості та селективності. Особливу зацікавленість викликає можливість мініатюризації 
подібних аналітичних пристроїв. Найбільш яскравими представниками аналітичних систем, 
які поєднують в собі перераховані властивості, є біосенсори – прилади, які поєднують в собі 
біоселективну частину та перетворювач, який перетворює інформативний сигнал в 
аналітично доступну форму. Найважливішими з характерних ознак біосенсорів є їхня висока 
чутливість та селективність, простота у використанні та швидкість аналізу, а також широкий 
діапазон речовин, що можуть бути детектовані. 

В роботі використовували сенсорні чипи з диференційною парою р-канальних 
польових транзисторів на одному кристалі загальною площею 8 × 8 мм. Кристал включав два 
ідентичні транзистори, розділені захисною n+- областю шириною 50 мкм з контактом до 
підкладинки, р+-дифузійні шини, виведені на край чіпу з контактами до стоку й витоку, вивід 
до вбудованого мікроелектроду порівняння, а також два тестові МДН-транзистори з 
металевим затвором, що призначені для перевірки електричних параметрів виготовлених 
кристалів. 

Іон-селективні властивості транзисторів обумовлені шаром Si3N4, нанесеного на їх 
підзатворну область. Була досліджена pH-чутливість елементів, яка в середньому становила 
близько 25 мкА/рН. Крім того, характерною рисою транзисторів є те, що через деякий час їх 
чутливість може дещо зменшуватись. Тому протягом декількох діб спостерігали та 
фіксували дрейф електродів. 

Сечовина є одним з найважливіших продуктів життєдіяльності багатьох організмів, 
тому вона досить часто присутня у природних водах у помітних концентраціях. Значні 
кількості сечовини попадають у воду із господарсько-побутовими стічними водами, з 
колекторними водами, а також з поверхневим стоком у районах використання її як азотного 
добрива. Підвищення концентрації сечовини може вказувати на забруднення водного об'єкта 
сільськогосподарськими й господарсько-побутовими стічними водами. Воно звичайно 
супроводжується активізацією процесів утилізації сечовини водними організмами й 
споживанням кисню, що призводить до погіршення кисневого режиму. У річкових 
незабруднених водах концентрація сечовини коливається в межах 60-300 мкг/дм3 (1-5 мкМ), 
у водоймищах і озерах – від 40 до 250 мкг/дм3 (0,6-4,17 мкМ). Найбільш висока концентрація 
її виявляється у пробах, відібраних у літньо-осінній період, коли зростає активність робіт в 
сільськогосподарській галузі [1, 2]. 

Постійний контроль концентрації сечовини у водних об’єктах є дуже важливим, тому 
вимагає створення нових аналітичних систем, що мають високу специфічність і чутливість, і 
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разом з тим є дешевими, компактними та простими для використання в польових умовах, 
якими є біосенсори. Розробка і впровадження таких пристроїв дасть можливість в реальному 
часі успішно проводити моніторинг навколишнього середовища на наявність токсикантів.  

Робота уреазного біосенсора заснована на такій ферментативній реації: 
 

. 
 

В результаті реакції поглинаються протони, що призводить до зміни рН. Це дозволяє використовувати рН-
чутливі польові транзистори в якості перетворювачів в складі біосенсорів для визначення сечовини [3]. 

На даний момент в світі вже розроблено ряд біосенсорів на основі уреази для 
визначення сечовини. Але практично всі ці розробки характеризуються або недостатньою 
чутливістю, або малим лінійним діапазоном визначення сечовини. Тому в нашій роботі ми 
спробували підвищити чутливість біосенсора до сечовини та збільшити його лінійний 
діапазон роботи за рахунок використання в складі біоселективних елементів уреазних 
біосенсорів цеоліту кліноптилоліту. 

Цеоліти представляють собою гідратовані алюмосилікати лужних елементів. 
Вивчення властивостей цеолітів та поєднання їх з електрохімічними методами аналізу 
дозволило відкрити новий напрямок в області аналітичної біохімії. Протягом останнього 
десятиліття численні дослідження були спрямовані на розкриття фізико-хімічних властивостей цеолітів. 
Основними перевагами цеолітів є їхня низька вартість, доступність, а також хімічна та термостійкість. Завдяки 
своїм властивостям цеоліти знайшли застосування в нафтохімії, екології, сільському господарстві та багатьох 
інших галузях [4, 5].  

В нашій роботі було досліджено можливість використання цеоліту кліноптилоліту для 
модернізації біоселективного елемента уреазного біосенсора з метою покращення його 
аналітичних характеристик.  

Встановлено, що використання кліноптилоліту в складі біоселективних елементів 
призводить до збільшення величини відгуку розроблених біосенсорів (Рис.1).  

 
Рис. 1. Типові калібрувальні криві, отримані за допомогою рН-чутливих польових 

транзисторів без використання цеолітів (1) та з додаванням 5% цеоліту кліноптіоліту до 
складу біоселективної мембрани. Вимірювання проводились в 5 мМ фосфатному біфері, рН 
7,2. 

 
Досліджено залежність відгуку уреазного біосенсора від концентрації клиноптилоліту 

в біомембрані. Оптимальна концентрація кліноптилоліту складала 5-10%. Було апробовано 
ряд конструкцій біоселективних елементів на основі одно- та двошарових мембран з різними 
комбінаціями  та співвідношеннями кліноптилоліту та уреази (Рис.2).  
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Рис.2. Відгуки потенціометричного біосенсора, отримані на насичуючій концентрації 

субстрату на основі одно- та двошарових мембран: 1 – одношарова уреазна мембрана без 
додавання цеолітів; 2 – одношарова мембрана, до складу якої входила суміш 5% цеоліту та 
5% уреази; двошарові біоселективні мембрани, що містили в собі: 3 – перший шар-5% 
уреаза, другий шар-5% цеоліт; 4 – перший шар-5% цеоліт, другий шар-5% уреаза; 5 – 
перший шар-10% цеоліт, другий шар-суміш 10% цеоліту та 5% уреази; 6 – перший шар-5% 
цеоліт, другий шар-суміш 5% цеоліту та 5% уреази. Вимірювання проводились в 5 мМ 
фосфатному біфері, рН 7,2. 

 
Як можна бачити, найкращими властивостями характеризувався біосенсор на основі 

двошарової мембрани (1 шар – 5% цеоліт; 2 шар – суміш 5% цеоліту та 5% уреази). Крім 
того, показано, що наявність кліноптилоліту в біомембрані дещо покращує відтворюваність 
та операційну стабільність сигналів біосенсорів. 

Таким чином в роботі було показано, що застосування кліноптилоліту в складі 
біоселективних елементів може використовуватися для покращення характеристик уреазних 
біосенсорів на основі рН-чутливих польових транзисторів.  
 Робота була виконана завдяки підтримці проекту Європейського союзу PIRSES-GA-
2008-230802. 
 
[1] Вредные химические вещества. Азотсодержащие органические соединения: [справ. изд. 
под ред. Б.А. Курляндского и др. ] - Л.: Химия, 1992. - 432 с. 
[2] Израэль Ю.А. Экология и контроль состояния природной среды - М.: Гидрометеоиздат, 
1984. - 560 с. 
[3] S.V. Dzyadevych, Biosensors based on ion-selective field effect transistors: theory, technology, 
practice, Biopolymer and Cell. – 2004. – V. 20(1-2). –P. 7 – 16.    
[4] D.W. Breck, Zeolite Molecular Sieves: Structure, Chemistry and Use, Wiley, New York, USA, 
1974. 
[5] D.E. Vaughan, Properties and Applications of Zeolites, Townsend, London, UK, 1980. 
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Розробка рефрактометричних біосенсорів на основі явища поверхневого плазмонного 

резонансу (ППР) – перспективний напрямок сучасної аналітичної біотехнології. Цей метод 
активно використовується для вивчення кінетики і термодинаміки імунних реакцій, 
взаємодій комплексів білок-білок, ДНК-ДНК, ДНК-білок та ін.  

Варто зазначити, що дослідження взаємодій між біомакромолекулами часто пов'язані 
з використанням обмежених кількісно та досить дорогих компонентів, проте такі параметри 
спектрометру ППР „Плазмон ППР-4м” як розміри трубки подачі розчинів до вимірювальної 
комірки або розміри самої комірки були визначені на основі технологічних можливостей 
виготовлення приладу та з точки зору проведення за його допомогою фізичних досліджень з 
використанням відносно недорогих хімічних реагентів.  

Тому, метою даної роботи було визначити умови досягнення високої ефективності 
проточної системи сенсора та використати їх при іммобілізації та гібридизації 
олігонуклеотидів, пов'язаних з гібридним геном bcr-abl. 

Відмінність реальних параметрів елементів проточної системи сенсору від ідеальних 
призводить до дисперсії зразка, в результаті чого форма сенсорного відгуку починає все 
більше відхилятися від прямокутної. Тільки в центральній частині об'єму зразка зберігається 
вихідна концентрація, що відповідає центральній частині відгуку (плато). При значній 
відмінності реальних параметрів від ідеальних навіть в центральній його частині 
концентрація досліджуваного компонента може стати меншою за вихідну, і форма відгуку 
набуватиме вигляду піка. Таким чином, максимальне наближення форми реального відгуку 
до теоретично передбачених результатів може слугувати критерієм наближення до 
оптимальних параметрів роботи системи. 

Вивчення цих параметрів було розпочато з дослідження впливу об’єму введеного 
зразка на форму сенсорного відгуку в умовах використання вимірювальних комірок різних 
об'ємів (20 і 40 мкл) та трубок подачі робочого розчину різних діаметрів (0,25 і 1 мм) при 
сталій швидкості потоку. 150 мМ розчин NaCl було обрано як досліджуваний зразок, а воду 
– як фоновий розчин. В залежності від об’єму введеного зразка, було отримано сенсорні 
відгуки різної форми. Для більш чіткого уявлення про вплив досліджуваних параметрів на 
ефективність роботи сенсора отримані дані можна представити у вигляді графіків залежності 
величини максимального сенсорного відгуку від об’єму введеного зразка (рис. 1). 
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Рис.1. Залежність величини максимального відгуку сенсора ППР від об’єму введеного 
зразка, об’єму комірки та діаметру трубки для подачі розчину: 1 – об’єм 
комірки - 20 мкл, діаметр трубки - 0,25 мм; 2 – об’єм комірки - 40 мкл, діаметр 
трубки - 1 мм. Швидкість потоку - 40 мкл/хв. 

 
Отже, максимальний сенсорний відгук при введенні найменшого об’єму зразка 

(приблизно 40 мкл) отримували за умов використання комірки об’ємом 20 мкл та трубки для 
подачі розчину діаметром 0,25 мм при швидкості потоку 40 мкл/хв.  

Ці параметри були використані при формуванні біоселективного елемента, що 
проводилось шляхом іммобілізації на поверхню золотої пластинки тіольованого 
олігонуклеотиду mod-Ph, а також для отримання сенсорного відгуку при його гібридизації з 
комплементарним олігонуклеотидом P1. При гібридизації олігонуклеотидів відбувався 
значний зсув резонансного кута, і відмивання робочим буферним розчином (1×SSC) 
практично не змінювало цю величину, що свідчить про сильну взаємодію між 
іммобілізованими олігонуклеотидами mod-Ph та P1, тобто формування двоспіральних 
структур на поверхні сенсора ППР (рис.2).  

 

 
 

Рис. 2. Сенсограма, що відображає процес гібридизації між олігонуклеотидами mod-
Ph та P1. 
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О возможном механизме возбуждения люминесценции 
кристаллов ZnS:Mn ультразвуковыми колебаниями  

А.А. Горбань, С.А. Омельченко, М.Ф. Буланый 
Днепропетровский национальный университет им. О. Гончара, 
49010, Днепропетровск, пр. Гагарина, 72, E-mail:  agor@ukr.net 

 
В цикле работ, подробный обзор которых приведен в [1], представлен ряд 

экспериментальных результатов, свидетельствующих о том, что при действии 
ультразвуковых колебаний на кристаллы, в которых возможно наблюдение фото- и 
электролюминесценции, после достижения некоторого порога вводимой мощности 
возникает специфическое свечение названное авторами акустолюминесценцией (АЛ). 
Утверждается, что одной из основных причин возникновения АЛ являются 
акустодислокационные взаимодействия, приводящие к генерации оптически активных 
дефектов и последующей их аннигиляции. Важнейший признак эффекта АЛ, а именно 
пороговый характер его возникновения, объясняется авторами «началом интенсивного 
движения дислокаций» в кристалле при действии на него ультразвуковых колебаний. Однако, 
на наш взгляд, такое неопределенное и очень качественное понятие не может связать 
«пороговость» характера эффекта АЛ ни с каким физическим свойством. Можно, конечно, 
предположить, что под термином «начало интенсивного движения дислокаций» понимается 
просто момент старта дислокаций для чего, действительно, необходимо достижения 
определенного порогового значения механического напряжения.  

Однако, как было показано нами в работе [2], после сдвига и перемещения дислокаций, 
вызванных УЗ колебаниями, возникновения АЛ обнаружено не было. Кроме этого, сомнение 
вызывает также очень большая (приблизительно на 5 порядков) величина превышения 
порогового значения энергии вводимого ультразвука над энергией, необходимой для 
движения дислокаций в исследуемых кристаллах [1].  

Известно, что название конкретного вида люминесценции определяется не агрегатным 
состоянием вещества, а природой энергии, которая вводится в люминесцирующий материал 
и тем или иным способом преобразуется в световую энергию (например, фото-, электро-, 
био-, хеми- триболюминесценция и др.). Поэтому вызывает удивление то, что для свечения 
жидких и твердых тел, возникающего при введении в них ультразвуковых колебаний, 
мощность которых превышает некоторое пороговое значение, кроме различных названий - 
акусто- и сонолюминесценция, предлагаются кардинально отличающиеся механизмы 
преобразования акустической энергии в световую. Следует отметить, что свечение 
жидкостей при действии на них акустических колебаний было обнаружено значительно 
раньше [3], чем АЛ и изучено достаточно подробно. Установлено, что сонолюминесценция 
возникает вследствие процессов, происходящих при образовании и схлопывании 
кавитационных пузырьков. На первый взгляд трудно себе представить, что подобные 
процессы могут происходить в твердом теле. Однако известно, что в процессе разрыва 
жидкости ультразвуковыми волнами, происходящем при быстром возникновении 
растягивающих напряжений, жидкость ведет себя как твердое тело, и на границах пузырьков 
наблюдаются микроскопические «трещины» [4]. Поэтому, на наш взгляд, возможной 
причиной возникновения АЛ является то, что при достаточно мощных знакопеременных 
механических нагрузках, приложенных к кристаллу, возникают, а затем залечиваются 
твердотельные аналоги кавитационных полостей - микротрещины. Известно, что при 
возникновении микротрещин может происходить ряд неравновесных процессов (эмиссия 
электронов и ионов, излучение звука, электромагнитное излучение в радиочастотном 
диапазоне, рентгеновское излучение [5]), которые могут являться причинами возбуждения 
локализованных поблизости центров люминесценции. В настоящей работе приводятся 
результаты экспериментов, направленных на проверку данного предположения.  
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Исходя из того, что в наших экспериментах АЛ не наблюдалась, можно сделать 
предположение, что при используемых уровнях акустической мощности, микротрещины в 
исследуемых образцах не возникали. Поэтому было решено создать условия, облегчающие 
их возникновение. Для этого образцы подвергались совместному действию ультразвуковых 
колебаний и одноосного упругого сжатия (постоянного смещения) с экспериментально 
подобранными нагрузками, меньшими, чем те при которых происходит разрушение 
кристаллов.  

Исследования проводились на монокристаллах сульфида цинка, выращенных из расплава 
по методу Бриджмена под давлением инертного газа. При выращивании в кристаллы 
вводилась примесь марганца, концентрация которого составляла 5*10-4 вес. %. 
Прямоугольный образец размещался между пуансонами устройства для упругого 
деформирования таким образом, чтобы давление было направлено вдоль оси [111]c. 
Пьезоэлектрический излучатель ультразвуковых колебаний приклеивался к плоскости скола 
(спайности) )011( , перпендикулярно направлению оси [111]c. После включения 
ультразвукового генератора к образцу прикладывалась механическая нагрузка, которая 
плавно увеличивалась до момента разрушения кристалла. При этом амплитуда вводимых в 
кристалл ультразвуковых колебаний не изменялась. Регистрация излучения производилась 
постоянно на длине волны λ = 585 нм, которая соответствует максимуму спектра 
фотолюминесценции двухвалентного марганца, а также излучения, которое мы наблюдали 
при механическом разрушении исследуемых кристаллов. Как указывалось выше, нагрузка на 
образцы создавалась совместным действием вводимых УЗ колебаний постоянной амплитуды 
и статического «смещения» - одноосного сжатия образцов. Величина этого смещения плавно 
увеличивалась. Таким образом предполагалось создать ситуацию, когда суммарная величина 
переменной и постоянной составляющей, то есть полная нагрузка на образец, достигнет 
значения, необходимого для возникновения микротрещин.  

 В результате было обнаружено, что при достижении статического давления Р = ~ 20*107 
Па в исследуемых образцах возникает свечение, регистрируемое на длине волны λ = 585 нм, 
интенсивность которого увеличивается с течением времени. Через сравнительно небольшое 
время (5-7 с) происходит разрушение образца, сопровождающееся всплеском свечения и его 
последующим резким затуханием.  

Полученный результат подтверждает наше предположение о том, что свечение, 
возникающее при воздействии на кристалл акустических колебаний, то есть АЛ, связано с 
процессами, происходящими при появлении и «залечивании» микротрещин. 
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Дослідження впливу повітря на структури р-PbTe показало різкий ріст концентрації 

основного типу носія на початкових етапах експозиції зразків на повітря [1]. Це дозволило 
проаналізувати вплив концентрації носіїв p-типу на характер товщинних залежностей 
відповідних параметрів наноструктур PbTe, отриманих з парової фази методом відкритого 
випаровування у вакуумі на підкладках з поліамідної стрічки типу ПМ1. Температура 
випарника під час осадження складала Тв=970 К, а температура підкладок Тп=420 К. 

Результати атомно-силової мікроскопії показали, що PbTe на поліаміді має чітку 
острівну структуру. При цьому збільшення часу осадження (товщини конденсату) 
призводить до зростатання розмірів наноструктур у латеральному і вертикальному 
напрямках. 

Залежність питомої провідності від товщини наноструктур ПМ-1/PbTe з різним часом 
витримки на повітрі при товщині d≈ 370 нм відзначається чітким максимумом. Також маємо 
різке зростання провідності, починаючи зі 150 нм до менших товщин (рис. 1,а). Для 
коефіцієнта Зеебека (рис. 1,б) зафіксовано два чітких максимуми хmax1≈120 нм, хmax2≈380 нм і 
один мінімум xmin≈270 нм. Тут має місце зміщення максимумів d-залежностей вліво з ростом 
концентрації носіїв p-типу. Для товщинної залежності коефіцієнта термоелектричної 
потужності S2σ спостерігається чіткий максимум: для плівки з часом витримки на повітрі 
t=10хв xmax=0,39 мкм, при t=1482хв xmax=0,38 мкм і при t=2760хв xmax0,37= мкм. Також видно 
різкий ріст S2σ при зменшенні товщини плівки починаючи уже з 200 нм (рис. 1,в). 

Оскільки різка зміна в концентрації основного типу носія має місце на початкових 
етапах експозиції на повітрі [1], то при тривалій витримці ми не фіксуємо видимого 
відносного зміщення екстремумів товщинних залежностей наноструктур ПМ-1/PbTe (рис. 1).  

Зразки p-SnTe вирощували з парової фази методом відкритого випаровування у вакуумі 
на свіжі сколи (001) слюди-мусковіт марки СТА. Температура випарника під час осадження 
складала Тв=700 оС, а температура підкладок змінювалася в межах Тп=(150-250) оС.  

Для питомої електропровідності (рис. 2,а) спостерігаються два чітких максимуми при 
товщинах xmax1=404 нм та xmax2=678 нм і два мінімуми при товщинах xmin1=229 нм, 
xmin2=564 нм. При цьому маємо різке зростання провідності, починаючи з 200 нм до менших 
товщин. Для коефіцієнта Зеєбека (рис. 2,б) зафіксовано два чітких максимуми хmax1=102 нм, 
хmax2=567 нм і два мінімуми xmin1=425 нм, xmin2=720 нм. Також виявлено різкий ріст 
коефіцієнта термоелектричної потужності при зменшенні товщини структури, починаючи з 
величини першого мінімуму. Зафіксовано чотири максимуми і чотири мінімуми: 
xmax1=396 нм, xmax2=535 нм, xmax3=1073 нм, xmax4=1606 нм; xmin1=275 нм, xmin2=458 нм, 
xmin3=848 нм, xmin4=1252 нм (рис. 2,в).  

Зазначимо, що коректність одержаних даних підтверджується d-залежностями 
аналогічних параметрів при різних температурах, отриманих в рамках даного експерименту. 
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Рис. 1 Залежність питомої провідності σ (а), 
коефіцієнтів Зеєбека S (б) і термоелектричної 
потужності S2σ (в) від товщини плівок PbTe у 
наноструктурі ПМ1/p-PbTe при T=300 K для 
різного часу витримки на повітрі t: 
свіжовирощені - 1; 24 год - 2; 50 год - 3. 
 

в  
  

а б 

 

Рис. 2 Залежність питомої провідності σ (а), 
коефіцієнтів Зеєбека S (б) і 
термоелектричної потужності S2σ (в) від 
товщини плівок SnTe у наноструктурі 
0001) СТА/p-SnTe при T=300 K. (

 

Осциляційний характер товщинних залежностей термоелектричних параметрів структур 
p-PbTe на поліаміді (рис. 1) та p-SnTe на слюді (рис. 2) дозволяє припустити, що така 
поведінка обумовлена розмірними ефектами у квантовій ямі (КЯ), утвореній потенціальними 
бар'єрами на межі поліамідної стрічки і окисного шару на поверхні нанокристалітів p-PbTe, 
p-SnTe, подібно до робіт [2-4]. 

в  

У випадку нескінчено високого бар'єру електронне обмеження призводить до 
квантування поперечної складової квазі-імпульсу і формування енергетичних підзон у 
латеральному напрямку. Допускаючи ізотропність та параболічність зони провідності, а 
також дзеркальність і безмежну висоту бар'єрів період осциляцій визначається 
співвідношенням: 
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де mz
* – ефективна маса перпендикулярного до КЯ руху, εF – енергія рівня Фермі, λF – 

довжина хвилі Фермі, h – стала Планка.  
Рівень Фермі для наноструктур у значній мірі залежить від їх топології та розмірів, які, у 

свою чергу, визначаються технологічними факторами вирощування. Так, у нашому випадку, 
механізми росту і характер формування наноструктур суттєво залежать від температури 
осадження (Тп) та товщини (d) (часу осадження)  конденсату. В табл. 1 наведено значення 
енергії, пораховані на основі формули (1), виходячи з експериментально визначених періодів 
осиціляцій телуридів ослова та свинцю. 

 
Таблиця 1. Значення періоду осциляцій (Δdексп), ефективної маси (mz*) та порахованої 
на їх основі енергії Фермі (εF) наноструктур телуридів олова і свинцю. 

 
Δdексп, нм mz* Енергія Фермі εF, eВ Структури  

поліамід/p-PbTe 350 0.31 me 1,0·10-5 
слюда/p-SnTe 400 0.12 me 1,9·10-5 
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Дефектна підсистема і фізико-хімічні властивості легованих 
кристалів цинк селеніду 

 
Гургула Г.Я., Фреїк Н.Д., Потяк В.Ю., Сташко Н.Д. 

 
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника,  

вул. Шевченка, 57, м. Івано-Франківськ, 76018, Україна, е-mail freik@pu.if.ua 

 
Цинк селенід є одним з перспективних матеріалів твердотільної електроніки. Він 

використовується для створення лазерних екранів, інжекційних світлодіодів, лазерів у синій 
області спектра, сцинтиляційних датчиків, фоторезисторів, джерел спонтанного і 
когерентного випромінювання [1, 2]. Його ширина забороненої зони охоплює область енергії 
фотонів включаючи синьо-блакитну, а висока ефективність можливих генераційно-
рекомбінаційних процесів визначається прямозонною структурою. Вказані важливі 
особливості ZnSe істотно проявляють себе при легуванні матеріалу. В якості сторонніх 
легуючих домішок використовують елементи I, III, V та VII груп Періодичної таблиці 
елементів. 

Метою роботи є встановлення домінуючих моделей точкових дефектів у кристалах 
цинк селеніду, пов’язаних із легуванням Індієм та участю фонової домішки кисню та 
визначення їх впливу на тип провідності матеріалу та концентрацію носіїв струму. 

Кристалоквазіхімічне представлення легуючого кластера як для стехіометричних, так 
і нестехіометричних кристалів ZnSe матиме вигляд: . '' 0 3 'Zn Se Zn SeV V In In V e•• • ••+ → +

При відхиленні від стехіометричного складу на бік металу для легованого n-ZnSe:In 
отримаємо: 

для х= 0…α:            ( ) ( ) /
)1(

'''
)1()1)(1(

"
)1)(1())1)((1( )()( μμααγααγα −

•×•••
+−

×
−−−−−

×
+−− xZnZnxZnZnSexxxZnxxx VInVInVSeVZn  

( ) ( ) '))3(1)1(()1)(1()1)(1)(1( exxZnZn
ixx μγδδγαγαδδγα ++−++−+••

−−
•

−−−  
для х= α…0.00012: 
( ) ( ) /

)1)(1)(1(
''

)1)(1(
'

)1()1)(1()1)(1())1)((1( )()( xZnZnxZnZnSexxxZnxxx VInVInVSeInZn −−−
•×

−−
•••

+−
×

−−
•

−−−
×

+−− γμαγμαααγααγα  

( ) ( ) ')3)1(1)1(()1)(1()1)(1)(1( exxZnZn
ixx +−+−++−+••

−−
•

−−− γμγδδγαγαδδγα . 

Тут х – атомна частка Індію, µ - коефіцієнт диспропорціювання зарядового стану 
катіонних вакансі, α – відхилення від стехіометрії на бік Цинку, γ – атомна частка Цинку в 
катіонних вузлах, δ – коефіцієнт диспропорціювання міжвузлових атомів Цинку. 

Для нестехіометричного n-ZnSe:In характерні два механізми дефектоутворення, які 
реалізуються в залежності від співвідношення вмісту легуючої домішки x і величини 
відхилення від стехіометрії α. Так, при х = 0…α весь Індій іде на утворення асоціативних 
комплексів і залишається деяка частина двозарядних вакансій Цинку. Для х = α…0.00012 всі 
катіонні вакансії утворюють комплекси з Індієм, а решта Індію заміщує катіонні місця. 
Подібну ситуацію спостерігаємо для кристалів із надлишком халькогену. У цьому випадку 
кристалоквазіхімічні формули для p-ZnSe:In можна записати наступним чином: 
для х=0…β: ( ) ( ) '.)3()1(2)()( /

)1(
'''

1
''

)1()1)(1( exhxVInVInVSeVZn xZnZnxZnZnSexxZnxxx μβμμββ ++−+ •
−

•×•••×
−−−

×
−−  

для х= β…0.00012: 
( ) ( ) '.))1(3()1(2)()( /

)1)(1(
''

)1(
'

1)1()1)(1( exxhxVInVInVSeInZn xZnZnxZnZnSexxZnxxx −++−+ •
−−

•×
−

•••×
−

•
−−

×
−− βμβμββμββ , де 

β – відхилення від стехіометрії на бік Селену. 
Встановлено, що при дозі індію до 0,5·1020м-3 кристали володіють чітко вираженою 

дірковою провідністю, тобто мають р-тип, а при дозах більших за 0,6·1020м-3 – електронною 
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провідністю, тобто мають n-тип. Це пов’язано з тим, що для кристалів ZnSе:In переважають 

наступні точкові дефекти ( )2
Zn ZnIn V

−+ − , 2
ZnV − , 2

SeV +  , які є акцепторами і обумовлюють р-тип 

провідності. Однак, із збільшенням вмісту легуючої домішки (In) концентрація двозарядних 

вакансій Цинку 2
ZnV −  різко спадає, і дещо знижується концентрація комплексів ( )2

Zn ZnIn V
−+ − . 

При цьому концентрація вакансій Селену 2
SeV +  на всьому проміжку зростає. Ця обставина 

обумовлює деяке зниження концентрації дірок і зростання концентрації електронів. 
Таким чином, змінюючи концентрацію легуючої домішки (In) при одержанні 

кристалів можна впливати на величину відхилення від стехіометричного складу (α, β), а отже 

і концентрацію дефектів (в n-ZnSе:In – ( )2
Zn ZnIn V

−+ − , 2
ZnV − , р-ZnSе:In –  та 2

SeV +
iZn+  

відповідно), які і визначають тип провідності і холлівську концентрацію носіїв струму nH. 
Нами зроблено аналіз дефектної підсистеми на основі кристалоквазіхімічних моделей 

та виявлено вплив дефектів на фізико-хімічні властивості кристалів цинк селеніду. Показано, 
що переважаючими точковими дефектами в для ZnSe:In є ( )/''

Zn ZnIn V• , ''
ZnV , , а для n-ZnSe:O:In 

крім того комплекс (
SeV ••

)/''
Se i ZnO Zn V× • . Для кристалів p-ZnSe:In спостерігаємо зміну провідності з p- 

на n-тип та з n- на p-тип для n-ZnSe:O:In при збільшенні вмісту Індію. Проаналізовано вплив 
відхилення від стехіометрії, наявності фонової домішки кисню та коефіцієнтів 
диспропорціювання зарядових станів дефектів на провідність кристалів цинк селеніду. 

 
Робота виконана у рамках проекту МОН України (державний реєстраційний номер 

0109U001414). 
 
1. Морозова Н.К., Кузнєцов В.А., Рыжиков В.Д. и др. Седенид цинка. Получение 

и оптические свойства. – М. – Наука – 1992. – 96 с. 
2. Георгобиани А.Н., Котляревський М.Б.. Проблемы создания инжекционных 

светодиодов на основе широкозонных полупроводниковых соединений А2В6 // Изв. АН 
СССР: Сер. Физическая. – №49(10). – 1985. – сс. 1916-1922. 
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Термодинаміка і кристалохімія точкових дефектів в 
нестехіометричному плюмбум телуриді 
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У напівпровідниках AIVBVI, вміст сторонніх домішок в яких не перевищує фонової 
величини, тип і концентрація вільних носіїв заряду для області домішкової провідності 
зумовлені власними точковими дефектами кристалічної ґратки [1]. 

Плюмбум халькогеніди мають провідність n-типу при надлишку свинцю відносно 
стехіометричного складу і провідність р-типу при надлишку халькогену [1–3]. У випадку 
плюмбум телуриду максимальні значення концентрації носіїв складають: 1,5·1019 см-3 

електронів при 993 К і 5·1018 см-3 дірок при 1053 К [4–5]. 
В даній роботі на основі методу термодинамічних потенціалів та кристалоквазіхімічного 

формалізму проведено розрахунок концентрацій вільних носіїв заряду і точкових дефектів у 
кристалах плюмбум телуриду в залежності від параметрів двотемпературного відпалу.  

Рівноважні концентрації точкових дефектів у кристалі при двотемпературному відпалі 
визначали методом термодинамічних потенціалів з умови рівноваги в гетерогенній системі 
при заданих тиску Р і температурі Т. На основі отриманої системи рівнянь типу  
побудовані залежності холлівської концентрації носіїв заряду та атомних дефектів у PbTe від 
технологічних факторів двотемпературного відпалу (температури відпалу Т, парціального 
тиску пари компоненту PPb). 

i

s g
D i±μ = μ

 
Рис. 1. Залежність концентрації електронів, дірок, точкових дефектів та холлівської 

концентрації носіїв від тиску пари телура для Т = 918 К: 1– 2
PbV − , 2– PbV− , 3– , 4–2

іPb +
іPb+ , 5–p, 

6–n, 7–nH (точки – експеримент [1]). 
 

При низьких тисках пари телура отримаємо матеріал n-типу провідності. Зі зростанням 
 спостерігаємо зменшення концентрації електронів, термодинамічний n-p-перехід та 

подальше зростання концентрації дірок (рис. 1). 
2TeP
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Для області низьких тисків домінуючими дефектами є міжвузлові атоми Плюмбуму іPb+ , 
. В точці n-p-переходу відбувається перерозподіл в концентраціях домінуючих точкових 

дефектів, і вже при вищих значеннях  домінуючими дефектами є ,  (рис. 1). 

2
іPb +

2

Для нижчих температур відпалу конверсія типу провідності відбувається при менших 
значеннях парціального тиску телура. 

TeP 2
PbV −

PbV−

 
В основі методу кристалоквазіхімічного аналізу, згідно [6], лежить суперпозиція 

легуючого кластера, утвореного на основі антиструктури плюмбум телуриду, і 
кристалохімічної формули стехіометричної сполуки. Антиструктурою плюмбум телуриду є 
галеніт , де і  – двократно заряджені негативна вакансія Плюмбуму і 
позитивна вакансія Телура, „/” i „•” – негативний і позитивний заряди відповідно. 

//
Pb TeV V•• //

PbV  TeV••

Кристалоквазіхімічна формула n-PbTe (надлишок свинцю в границях області 
гомогенності) матиме вигляд: 

{ } ( ) ( )x x 0 x x /
Pb Te 1 1 (1 )Pb Te i i

(1 ) Pb Te Pb Pb Te Pb Pb (2 )e .•• •
−α −α α −γ αγ⎡ ⎤ ⎡ ⎤−α +α → +α − γ⎣ ⎦ ⎣ ⎦  (1) 

При відпалі в парі телура кристалоквазіхімічне представлення описується наступним 
чином. Легуючий кластер: 

// 0 // // /
Pb Te Pb Te 1 TePb

V V Te V Te 2h V V Te (2 )h .•• × • × •
−σ σ⎡ ⎤+ → + → + −σ⎣ ⎦   (2) 

Формула n-PbTe:Те як суперпозиція (1) і (2): 
( ) ( )x // / /

(1 )(1 ) (1 ) 1 (1 )(1 ) (1 )Pb Te i i
Pb V V Te Pb Pb (2 )(1 )e (2 )h .× •• •

−α −β β −σ βσ −α+αβ α −γ −β αγ −β⎡ ⎤ ⎡ ⎤ + α − γ −β +β −σ⎣ ⎦ ⎣ ⎦
•  

Аналіз кристалоквазіхімічних рівнянь дозволяє провести розрахунки концентрації 
точкових дефектів та носіїв струму, а також холлівської концентрації від вмісту телура.  

 
Рис. 2. Залежність концентрації точкових дефектів та холлівської концентрації носіїв 

струму від вмісту надстехіометричного телура (β) в кристалах PbTe для Т = 918 К: 1 – nH, 2 – 
, 3 – , 4 – , 5 – . PbV− 2

PbV −
іPb+ 2

іPb +

 
При зростанні вмісту телура в кристалах спочатку спостерігаємо зменшення концентрації 

електронів, конверсію провідності з n- на р-тип та подальше зростання концентрації дірок. Також 
має місце різке зростання концентрації вакансій Плюмбуму PbV−  та . Концентрації інших 
дефектів змінюються незначно (рис. 2). 

2
PbV −

Зі зростанням величини початкового відхилення від стехіометрії на боці Pb (α) конверсія 
провідності із n- на р-тип зміщується на бік більших концентрацій телура. 
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Результати кристалоквазіхімічного аналізу щодо впливу телура в кристалах n-PbTe добре 
корелюють з результатами термодинамічного розрахунку. 
 
1. Абрикосов Н.Х., Шелимова Л.Е. Полупроводниковые материалы на основе соединений 
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2. Равич Ю.Н., Ефимова В.А., Смирнова В.А. Методы исследования полупроводников в 
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Тонкі плівки напівпровідникових матеріалів використовуються в мікро- і 

оптоелектроніці. Єдиний комерційно оправданий діодний лазер із довжиною хвилі 
випромінювання λ≈20мкм було створено на основі сполук IV-VI [1]. Крім того, телурид 
свинцю – один із перспективних термоелектричних матеріалів для середньої області 
температур (500-850) К [2]. Тонкі плівки халькогенідів свинцю знайшли використання у 
багатофункціональних лінійках і цілих матрицях активних елементів [3, 4]. 

Нанокристалічні структури PbTe отримували випаровуванням у відкритому вакуумі 
наважки наперед синтезованого матеріалу. Зауважимо, що експерименти проведені для 
різних температур випаровування наважки Тв= (650-800) °С, температури підкладок Тп=(50-
250) °С та часу осадження τ= 15, 30 і 60 хв., яким визначалася товщина конденсату. Отримані 
наноструктури досліджувалися методами атомно-силової мікроскопії. 

Аналіз результатів АСМ досліджень вказує, що важливими технологічними факторами, 
які визначають механізм росту нанокристалів PbTe при осадженні пари у відкритому 
вакуумі, їх топологію та розміри є температури випаровування наважки Тв і осадження 
(підкладки) Тп, а також і сама маса конденсату (час осадження τ). 
 Загальною ознакою для вибраних технологічних факторів вирощування наноструктур 
є формування тривимірних зародків згідно механізму Фольмера-Вебера. При цьому 
домінують структури у вигляді пірамідальних тригранних утворень із переважанням 
вертикального або латерального росту у залежності від технологічних факторів вирощування. 
Підвищення температури випаровування наважки Тв обумовлює суттєве збільшення їх 
розмірів як у вертикальному, так і латеральному напрямах.  

Таким чином, можна стверджувати про те, що метод відкритого випаровування у 
вакумі, при відповідних технологічних умовах, дає можливість реалізувати самоорганізацію 
системи квантоворозмірних структур. 
 
[1] T. Beyer, M. Tacke, Appl. Phys. Lett., 73: 1191(1998). 
[2] В.М. Шперун, Д.М. Фреїк, Р.І.Запухляк. Термоелектрика телуриду свинцю та його 

аналогів. (Івано-Франківськ: Плай 2000). 
[3] Ф. Ф. Сизов, Зарубежная электронная техника, 2:31 (1977) 
[4] Фреик Д.М., Галущак М.А., Межиловская Л.И. Физика и технология 

полупроводниковых пленок.(Львів: Вища школа, 1988). 
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Телурид кадмію залишається одним із важливих і перспективних матеріалів для 
виготовлення детекторів іонізуючого випромінювання, що широко використовуються у 
медицині, системах охорони, системах радіаційного моніторингу, в дослідженнях космосу. 
Хоча властивості монокристалів телуриду кадмію вивчаються вже тривалий час, широке 
поле експлуатації детекторів у різних умовах вимагають нових досліджень та методів 
діагностики. Тому, дослідження і уточнення властивостей цього матеріалу на всіх 
технологічних етапах і детальне вивчення трансформації домішково-дефектної структури під 
дією зовнішніх чинників є актуальним і дуже важливим. 

Проведені дослідження спектрів фотолюмінесценції (ФЛ) при Т = 5 К монокристалів 
телуриду кадмію, легованого домішкою хлору різної концентрації  
(5·1017–5·1019) см-3. В спектральній області (1,3–1,5) еВ спостерігається широка смуга ФЛ, 
пов’язана з випромінювальною рекомбінацією донорно-акцепторних пар (ДАП) за участю 
поздовжніх оптичних фононів. Характерно, що співвідношення інтенсивностей смуги нуль-
фононої ФЛ та її фононних повторень змінюється в залежності від концентрації введеної 
домішки хлору. Проведений в роботі детальний аналіз форми смуги ФЛ ДАП дозволив 
установити, що фактор Хуанга-Ріса S, який характеризує ступінь електрон-фононної 
взаємодії в ДАП, в залежності від концентрації введеної домішки змінюється від S = 1,68 
(для NCl = 5·1017 см-3) до S = 1,5 (для NCl = 5·1019 см-3). Для вияснення причини зменшення 
фактора Хуанга-Ріса із збільшенням концентрації введеної домішки хлору, проведений 
теоретичний розрахунок залежності фактора Хуанга-Ріса від відстані R між донором і 
акцептором. Ця залежність є зростаючою і при досить великих R = 100 нм виходить на 
насичення. Таким чином, зростання концентрації домішки хлору приводить до зменшення 
відстані між донором і акцептором та до відповідного зменшення фактору Хуанга-Ріса.  

Фізичною причиною зменшення фактора Хуанга-Ріса при зменшенні відстані між 
донором і акцептором є зростаюча взаємна компенсація зарядових розподілів цих центрів. 
Другою причиною зменшення S при збільшенні концентрації домішки хлору в CdTe може 
бути більша кількість дефектів в CdTe:Cl, які екранують кулонівську взаємодію в ДАП. 

Характерною ознакою монокристалів CdTe:Cl є те, що домішково-дефектна система 
зазнає трансформації навіть при достатньо низьких (150–200) °С температурах відпалу. Так, 
проведені нами дослідження показали, що відпал зразка CdTe:Cl (NCl = 5·1018 см-3) приводив 
до зростання фактора Хуанга-Ріса від S = 1,6 до S = 1,7. Таке зростання S може бути 
результатом збільшення відстані між донором і акцептором, викликане, зокрема, 
випаровуванням атомів хлору, які формують донорні центри, з приповерхневої області 
CdTe:Cl. 
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Телурид кадмію є основним матеріалом, який використовують для 

напівпровідникових детекторів різного роду іонізуючого випромінювання [1-5]. При 
розробці та створенні детекторів велика увага приділяється формуванню електричних 
контактів із заданими властивостями (омічних або ж бар’єрних) а також легуванню 
поверхневого шару напівпровідника для створення діодних структур, які є найбільш 
ефективними при реєстрації високоенергетичного випромінювання. Тому дослідження 
електричних, оптичних і фотоелектричних властивостей кристалів CdTe та бар’єрних 
структур на їх основі викликати інтерес упродовж кількох десятиліть та мають велике 
практичне значення, насамперед, у зв’язку з пошуком шляхів створення неохолоджуваних 
детекторів ядерного випромінювання з оптимальними параметрами [1-7]. 

У роботі наведені результати досліджень електричних та фотоелектричних 
властивостей промислових високоомних кристалів CdTe p-подібного типу, отриманих за 
технологією зонної плавки (Traveling Heater Method) [5], а також бар’єрних структур на їх 
основі. Cтруктури In/CdTe/In були отримані на базі діодів In/CdTe/Au, сформованих за 
допомогою лазерно-індукованого легування поверхневого шару зразків індієм (донорна 
домішка), що виготовлялися як детектори для рентгенівського і гамма випромінювання [6, 7]. 
Відомо, що контакт метал-напівпровідник, зазвичай, має бар’єрні властивості (бар’єр 
Шотткі), тому особливу увагу було приділено встановленню факту, що основну роль у 
створених структурах відіграє саме сформований лазерно-індукованим легуванням p-n 
перехід. 

Для виготовлення діодів In/CdTe/Au використовували монокристалічні пластини 
розміром 5 × 5 ×0,5 мм3 з питомим опором ρ = (2-4)⋅109 Ом⋅см при кімнатній температурі. 
Електричні контакти (In та Au) наносили методом термічного напилення у вакуумі. Індієвий 
електрод опромінювали наносекундними імпульсами неодимового Nd:YAG лазера (λ = 532 
нм, τ = 7 нс), що призводило до легування тонкого поверхневого шару напівпровідника [6, 7]. 
Виготовлені, таким чином, структури In/CdTe/Au мали різкі випрямляючі властивості (рис.1). 
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Рис. 1. Вольт-амперні характеристики сформованої структури In/CdTe/Au. 
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Для виявлення легованого (інверсного) шару будо знято (хімічними методами) 
електричні контакти In та Au, а на зразок з обох сторін нанесено нові контакти з In 
(Схематичне зображення контактів показано на рис. 2). 

 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Схема нанесення та нумерація контактів. 
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Досліджувалися вольт-амперні характеристики (ВАХ) (рис. 3, 4.) і спектри 

фотопровідності (ФП) (рис. 4.) структур In/CdTe/In із легованим шаром. 
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Рис. 3. Вольт-амперні характеристики структури In/CdTe/ In. 
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Рис. 4. Вольт-амперні характеристики структури In/CdTe/ In.
 

 
Для контролю «омічності» індієвих контактів вимірювалися ВАХ при прикладанні 

напруги до контактів, що розміщувалися на одній стороні зразка. При зміні полярності 
прикладеного зміщення ВАХ дещо відрізняються (у 1,5-2 рази), проте, загалом, мають 
відносно симетричний вигляд. Позитивні значення струму зображено при поданні на 
контакти 2, 3 додатньої напруги. 

Інша ситуація спостерігалася у ВАХ при прикладанні зміщення до контактів на 
протилежних сторонах зразка (рис. 4). Прямий струм проходив, коли на контакти 1, 2 

випрямляюч  властивості структури In/CdTe/In. Такі ВАХ характерні для діодних структур. 
У нашому випадку це свідчить, що у поверхневій області CdTe, яка була під електродом In 

подавалося негативне зміщення. ВАХ були різко несиметричні, що свідчило про 
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Рис. 5. Фотопровідність структури In/CdTe/ In. 
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опроміненим лазером, сформувався p-n перехід внаслідок легування поверхневого шару 
напівпровідника індієм. 

Таким чином, можна зробити висновок, що випрямляючі властивості діодних 
структур In/CdTe/Au, виготовлених за допомогою опромінення індієвого електроду 
наносекундними імпульсами лазера, визначаються різким p-n переходом, який формується 
на межі тонкого легованого індієм низькоомного поверхневого шару n-типу та об’ємної 
високоомної області кристалу p-CdTe [7].  

Підтвердженням такого виснову є той факт, що інтенсивність ФП, виміряної на 
стороні кристалу (контакти 1-2), легованій індієм, більше ніж на порядок величини вища, 
порівняно зі стороною, яка не була опромінена (контакти 3-4).  Подібний ефект у спектрах 
ФП спостерігався у випадку формування низькоомної плівки Те на поверхні CdTe після 
опромінення наносекундними імпульсми рубінового лазера [8]. Певний внесок у формування 
ВАХ (рис. 1) вносить також бар’єр Шотткі Au/CdTe, який зменшує зворотній струм (струм 
протікання), але пряма вітка ВАХ визначається, насамперед, властивостями p-n переходу. 
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Introduction 

Neutron radiography has attracted much of attention as nondestructive testing method [1]. It is technically 
similar to the X-ray and gamma ray radiography, except it is a complementary technique to X-ray radiography. In 
this technique, image is formed by intensity of a neutron beam passing through a sample. The contrast that is 
determined by difference in elemental attenuation provides information about the sample. The attenuation 
coefficient for neutrons differs from that for X-rays, and is not proportional to atomic number. Therefore, neutron 
radiography can produce images of materials with low atomic number in a matrix of high atomic number 
materials. Thus, it is useful in applications such as analysis of hydrogen distribution in containers made of alloy 
for hydrogen storage [2]. 

Currently, scintillators and counter tubes are used for neutron detection. Of them, scintillators are used for 
neutron imaging devices mainly. Most of phosphors cannot detect thermal neutrons on their own; to utilize the 
detectors for detection of neutrons, they use a suitable converter material which has large cross-section for thermal 
neutrons and radiates detectable secondary radiation rays by capturing neutrons. However, the transmitted image 
becomes blurry when the secondary radiation rays and background gamma rays enter phosphors at the same time. 

CdTe has been known as a material widely used for gamma ray detectors and imaging devices. And, since 
CdTe contains 113Cd, which has a large thermal neutron capture cross section (σγ: 20600 barns) i.e., produces 
gamma rays observed as following reaction: 

113Cd + n → 114Cd + γ(96keV, 558 keV, …) + conv. electrons [3]. 
Furthermore, CdTe semiconductor detectors have multiple energy discrimination capability and high spatial 

resolution [4]. Therefore, CdTe semiconductor detectors can provide higher resolution image, in comparison with 
scintillators. 

Until now, to detect thermal neutron with CdTe semiconductor detectors were used 558 keV gamma ray 
emission peak [5,6,7]. The peak is generated at a large proportion from Cd(n,γ) reaction. However, the energy is 
high compared with the detectable energy with CdTe semiconductor detectors. Therefore gamma rays spread out, 
and a provided image becomes blurry. The Fig.1 shows our previous experimental result by CdTe detector of 
252Cf isotope. Then, the detector is made as dimension in 4 mm × 4 mm × 1 mm. In this experiment, we couldn’t 
detect the 558 keV gamma ray emission peak. 

 

 
Figure 1. Previous experimental result by CdTe detector of 252Cf isotope. 

 
In contrast, 96 keV gamma ray emission peak is small proportion compared with 558 keV gamma ray 

emission peak, but the energy is suitable for photon detection using CdTe detector. And, our detector can detect 
the energy with few noises. Therefore, this suggests the possibility that CdTe semiconductor detector is used as a 
neutron imaging device. 

In this study, we made CdTe detector for detection of thermal neutron, and investigated possibility that can 
use 96 keV gamma ray emission peak by measurement. 
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Figure 2. Schematic view of CdTe 
semiconductor detector. 

Experiment 

Experiment Setup 
The schematic structure of the CdTe semiconductor detector (M-π-n structure) is shown in Fig.2. The 

detector is made as dimension in 4 mm × 4 mm × 0.5 mm. The substrate is (111) orientated p-like CdTe wafer 
(ACRORAD, Co.). The n-CdTe layer was prepared by using laser stimulated doping process. Indium (In) and 
gold (Au) electrodes were deposited by vacuum evaporation. 

The schematic diagram of the measurement system is shown in Fig.3. Califolnium-252 (252Cf) isotope as 
neutron source with 1.49M Bq activity was surrounded by polyethylene moderator to provide thermal neutrons. 
Lead (Pb) and tin (Sn) shields were inserted between the neutron source and detectors in order to decrease 
intensity of background gamma ray emitted directly by 252Cf. Moreover, detector was operated at a reverse bias of 
200V at room temperature. 

Figure 3. Schematic diagram of the measurement system. 

Measurement of Neutrons 
Background gamma ray is one of the important problems of neutron imaging. Because the 252Cf give out 

gamma rays, neutron image become blurry by this gamma ray. Fig.4 shows the detected gamma ray energy 
spectra with background gamma ray.  

 

 

without shield

with Pb shield (3.0 cm) 

Figure 4.  Detected gamma ray energy spectra with background gamma ray. 
 

These spectra are the results that measured for 10 minutes. According to this results, 96 keV gamma ray 
emission peak is confirmed when measurement with Pb shield. In contrast, the peak is buried in the noise when 
measurement without shield because of background gamma rays. 

It is difficult to identify the 96 keV peak because there is the characteristic X-ray of the Pb around 80keV. 
Therefore, Sn-shield was added in order to make the 96 keV peak more clearly. Fig.5 shows the energy spectrum 
taken for one hour. The result shows that the CdTe semiconductor detector can detect the 96 keV gamma ray 
emission peak from 113Cd(n, γ) 114Cd reactions and thermal neutrons can be detected by CdTe detector. 
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Figure 5. Gamma ray energy spectrum from neutron capture detected by CdTe detector of 252Cf isotope. 

Conclusion 

In this experiment, the CdTe semiconductor detector was able to detect clearly the 96 keV gamma ray 
emission peak from 113Cd(n, γ) 114Cd reactions. And, these experiments were able to show possibility to develop 
imaging device by CdTe semiconductor detector using the 96 keV peak. However, we need to consider about 
detection efficiency. 
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У роботі досліджуються оптичні властивості високоомного монокристалічного телуриду 

кадмію (CdTe) орієнтації (111) та вплив хімічної і лазерної обробок на структуру та 
властивості поверхні і приповерхневого шару кристалів. 

Для використання CdTe на практиці, а особливо як детекторного матеріалу, важливо мати 
хімічно чисту, стехіометричну і структурно досконалу поверхню кристалу для подальшого 
епітаксіального вирощування шарів напівпровідника, формування діелектрико- чи металево-
напівпровідникового інтерфейсу, зокрема, створення омічного чи бар’єрного контакту [1-5]. 
При цьому застосовуються різноманітні способи обробки поверхні CdTe, найбільш 
поширеним з яких є хімічне поліруюче травлення або ж використовується природній скол 
кристалу. Останнім часом для різноманітних технологічних процесів обробки поверхні CdTe, 
зокрема, травлення, полірування, очищення та формування бар’єрних структур, ефективно 
застосовується опромінення кристалів наносекундними імпульсами лазера [4, 5]. Лазерна дія 
викликає модифікацію стану поверхні кристалу, може змінювати її морфологію та структуру 
поверхневого шару, тому важливо контролювати характер таких змін, насамперед, 
неруйнівними методами. 

Параметри поверхневого шару, модифікованого хімічним травленням чи лазерним 
опроміненням, визначалися за допомогою еліпсометрії - зручного, неруйнівного і 
високочутливого методу дослідження поверхні твердих тіл. Для вірної інтерпретації 
еліпсометричних даних проводився контроль морфології і структури поверхні методами 
атомно-силової мікроскопії (AFM) та дифракції швидких електронів на відбитті (RHEED). 
Вказані методи використовувалися при дослідженні поверхні промислових монокристалів 
CdTe(111) фірми Acrorad [3] при різних видах обробки, зокрема, особлива увага приділялася 
дослідженням зразків при опроміненні їх наносекундними імпульсами другої гармоніки 
лазера YAG:Nd з густиною енергії J до та вище порогової Jпор, для встановлення характеру 
зміни морфології і структури поверхні CdTe. 

Були проведені вимірювання еліпсометричних кутів оптичного випромінювання, 
відбитого від протилежних граней монокристалічних пластин CdTe(111) з виходом на 
поверхню атомів Cd i Te. Одержані дані інтерпретовано в рамках моделі однорідного 
поглинаючого шару на поглинаючій підкладці [6]. Еліпсометричні кути для підкладки 
обчислено на основі оптичних сталих монокристалічного телуриду кадмію з досконалою 
поверхнею (n = 3,04, k = 0,29) [7]. У роботі аналізуються залежності експериментально 
визначених еліпсометричних параметрів Δ та ψ  від кута падіння світла ϕ , проводиться 
порівняння із теоретично отриманими кривими, наводяться дані розрахунків оптичних 
сталих (n і k) для зразків, які піддавалися різним видам обробки. Визначено показники 
заломлення і поглинання поверхневого шару, модифікованого при обробці поверхні, та його 
товщину d. Встановлено, що параметри такого шару залежать від типу поверхні (Cd чи Te) і 
способу її обробки - хімічної чи лазерної (Таб. 1). 

Для зразка CdTe, опроміненого лазерним імпульсом з допороговою густиною енергії, (до 
плавлення поверхні) показник заломлення зростає (n = 3,16) порівняно з відповідним 
параметром підкладки (n = 3,04). Однією з можливих причин такого збільшення є 
формування тонкої пружно деформованої області. 
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Таблиця 1. Показник заломлення n, показник поглинання k та товщина d поверхневого 
шару на протилежних сторонах (Cd і Te) зразків CdTe(111). 

d, нм Номери 
зразків 

Хімічне 
травлення 

Лазерна 
дія Cd-поверхня Tе-поверхня 

n k 

№ 1 + - 35 15 2,99 0,31 
№ 4 + - 66 87 2,72 0,56 
№ 2 + + (J < Jпор) 52 75 3,16 0,36 
№ 3 + + (J < Jпор) 57 40 2,91 0,49 
№ 4.1 + + (J > Jпор) 22 50 3,02 0,42 
№ 3.1 ++ + (J < Jпор) 87 97 2,22 0,59 

 
У рамках моделі однорідного поглинаючого шару на поглинаючій підкладці у деяких 

випадках були отримані більші значення показника поглинання цього шару, ніж для 
підкладки. Це може свідчити про те, що для даної відбивної системи потрібно застосовувати 
складнішу модель (наприклад, двошарову). 

Отримані результати можуть використовуватися для різноманітних технологічних 
процесів, пов’язаних з обробкою поверхні CdTe, зокрема, для лазерного очищення, 
травлення, полірування, формування наноструктур та ін. 
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При виготовленні робочих елементів приладів важливою технологічною операцією є 

хімічна обробка поверхні напівпровідникових пластин, зокрема хіміко-механічне (ХМП) та 
хіміко-динамічне (ХДП) полірування. Розробка травильних композицій для ХМП та ХДП 
включає цілий ряд послідовних кроків, першим із яких є експериментальний підбір складів 
травильних композицій із гарними поліруючими властивостями та необхідними 
швидкостями зняття поверхневого шару матеріалу, а також оптимізація технологічних 
режимів даних операцій. Попередніми нашими дослідженнями було встановлено, що 
травники на основі водних розчинів (NH4)2Cr2O7 – HBr відзначаються невеликими (в межах 
0,3-7 мкм/хв) швидкостями травлення і водночас проявляють гарні поліруючі властивості. 
Введення в такі суміші органічного компоненту, який в свою чергу відіграє роль 
комплексоутворювача та полегшує десорбцію продуктів взаємодії травника від поверхні 
кристалів, сприяє формуванню травників з широким спектром швидкостей видалення 
матеріалу та високими полірувальними якостями. 

Метою даної роботи є підбір органічного компоненту для розробки поліруючих 
травників (NH4)2Cr2O7 – HBr – органічна кислота, дослідження впливу природи органічної 
кислоти і легування кристалів CdTe елементами IV групи, а саме Ge, Sn, Pb на основні 
параметри хімічного травлення, а також оптимізація процесу хіміко-динамічного 
полірування вказаних матеріалів.  

Як органічний компонент нами було обрано водні розчини таких кислот: цитратна 
(C6H8O7); тартратна (C4H6O6); лактатна (C3H6O3); оцтова (C2H4O2) та оксалатна (C2H2O4). За 
значеннями константи іонізації дані кислоти можна розмістити в ряд:  

оксалатна > цитратна > тартратна > лактатна > оцтова кислота. 
Експерименти проводили на зразках CdTe, CdTe(Ge), CdT(Sn), CdTe(Pb) розміром 

5 х 5 х 2 мм. Для легованих кристалів вміст легуючої домішки становив 1018 см-3. Кристали 
попередньо шліфували із застосуванням абразивних порошків М10, М5, М1; механічно 
полірували алмазними пастами; наклеювали на кварцеві підкладки за допомогою піцеїну; 
проводили хіміко-механічне полірування (ХМП) на полірувальнику із натуральної тканини; 
після кожного етапу проводили міжопераційну чистку та фінішну очистку. Після 
застосування всіх вищезгаданих етапів проводили хіміко-динамічне полірування (ХДП) 
поверхні напівпровідникових пластин у гідродинамічних умовах диску, що обертається. 
Швидкість травлення кристалів визначали за зміною товщини зразків до і після травлення за 
допомогою годинникового індикатора МІГП - 1 з точністю ± 1 мкм. Одночасно травили 4 
зразки, що зменшувало похибку вимірювань. Вихідні травильні розчини готували із 
використанням реактивів: 40%-ної HBr (ос.ч.) та водних розчинів 26%-ного (NH4)2Cr2O7, 
40%-ної C6H8O7, 27%-ної C4H6O6, 80%-ної C3H6O3), 70%-ної C2H4O2, 9%-ної C2H2O4 (всі 
реактиви марки х.ч.). 

Травильні композиції готували наступним чином: спочатку HBr змішували з 
органічною кислотою, а далі по краплинах додавали окисник (NH4)2Cr2O7, при цьому 
спостерігалося сильне розігрівання розчинів, тому ємність з отриманою сумішшю 
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охолоджували водою з льодом. До початку травлення розчини витримували 2 год. для 
проходження хімічної реакції: 

(NH4)2Cr2O7 + 12HBr = 2CrBr3 + 3Br2 + 2NH3 + 7H2O 
Процес ХДП проводили протягом 10 хв. при швидкості обертання диску γ = 84 хв-1 і 

Т = 294 К, після чого зразки промивали послідовно водними розчинами 1 н Na2S2O3, 0,5 М 
NaOH і великою кількістю дистильованої води (тривалість промивки 10 хв). Стан поверхні 
кристалів після травлення оцінювали за допомогою металографічного та профілографічного 
аналізів. Результати ХДП кристалів CdTe, CdTe(Ge), CdT(Sn), CdTe(Pb) подано у таблиці. 

Таблиця 1 
Швидкість травлення,  

мкм/хв 
Склад  

травильної 
композиції 

Об’ємне 
співвідн. 
компонен. 

(об.%) CdTe(Ge) CdTe(Sn) CdTe(Pb) 

Стан 
поверхні 
після 

травлення 

№ 
п/п 

CdTe

1. (NH4)2Cr2O7 – 
HBr – С6H8O7 

70 : 5 : 25 1,5 2,1 2,1 2,1 Дзеркальний 
блиск 

2. (NH4)2Cr2O7 – 
HBr – С4H6O6 

70 : 5 : 25 0,2 0,4 0,3 0,6 Дзеркальний
блиск 

3. (NH4)2Cr2O7 – 
HBr – С3H6O3 

70 : 5 : 25 0,2 0,2 0,4 0,2 Дзеркальний 
блиск 

4. (NH4)2Cr2O7 – 
HBr – С2H4O2 

70 : 10 : 20 1,8 2,0 3,0 2,3 Блиск  

5. (NH4)2Cr2O7 – 
HBr – С2H2O4 

70 : 10 : 20 4,1 4,7 4,5 4,4 Ямки 
травлення  

6.  (NH4)2Cr2O7 – 
HBr – С6H8O7 

70 : 10 : 20 3,1 2,9 3,8 3,4 Є матові 
області 

7. (NH4)2Cr2O7 – 
HBr – С4H6O6 

70 : 10 : 20 0,3 0,1 0,1 0,1 Дзеркальний 
блиск 

8. (NH4)2Cr2O7 – 
HBr – С3H6O3 

70 : 10 : 20 0,3 0,1 0,1 0,1 Дзеркальний 
блиск 

 
Виявлено, що при використанні цих органічних кислот швидкість ХДП змінюється в 

ряду:  
оксалатна > цитратна > оцтова > тартратна ≥ лактатна кислота. 

Таку залежність можна пояснити, враховуючи кількість COOH- та OH- груп в одній 
молекулі органічної кислоти: чим менша кількість OH- груп і більша кількість COOH- груп, 
тим вища швидкість ХДП і кислотність травника. Також з проведених експереминатальних 
досліджень встановлено, що на швидкість ХДП впливає в’язкість органічної кислоти. У 
випадку тартатної та лактатної кислот, у яких в’язкість вища, швидкість травлення кристалів 
буде нижчою, при тому самому об’ємному вмісті компонентів у травильній суміші. При 
порівнянні швидкості травлення легованих та нелегованих кристалів CdTe у сумішах 
(NH4)2Cr2O7 – HBr – органічна кислота можна зробити висновок, що майже в усіх випадках 
швидкість травлення  легованих кристалів буде дещо вищою ніж нелегованих.  

Розроблені нами травильні композиції представляють особливий інтерес, оскільки 
через низьку швидкість травлення (0,1 – 4,7 мкм/хв) їх можна використовувати для 
контрольного зняття тонкого шару напівпровідникового матеріалу, а також для ХДП тонких 
плівок напівпровідників, фінішної обробки і ХМП легованого та нелегованого CdTe. 
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Нанокомпозитні структури Si/SiО2 широко досліджуються у зв`язку з їх перспективністю 

для створення нового покоління світловипромінюючих приладів і пристроїв пам’яті на 
основі квантових точок кремнію. Але внаслідок наявності великої кількості центрів 
безвипромінювальної рекомбінації на межі розділу нановключення -Si – SiOх поки що такі 
структури мають низьку інтенсивність фотолюмінесценції (ФЛ), до того ж у червоному і 
ближньому ІЧ-діапазонах спектру. Відомо, що при травленні суцільних плівок SiO2, які 
містили нанокристали кремнію (nc-Si), у розчині HF спостерігалось підвищення 
інтенсивності червоної люмінесценції. Цей ефект пояснювали селективним розчиненням у 
HF фази SiO2, яка оточує наночастинки кремнію, і наступною реакцією атомів водню і кисню 
травника з обірваними звязками кремнію, що призводило до пасивації поверхні nc-Si. 
Ймовірно, цей ефект буде значно сильнішим при використанні данної методики для зразків з 
пористою структурою оксидної матриці, оскільки вони мають значно більш розвинену 
площу поверхні. Дійсно, травлення поруватих тонкоплівкових структур з нановключеннями 
(nі) Si в SiOx у 1% розчині HF значно підвищує інтенсивність випромінювання і змінює його 
спектральний склад. Однак, рідина частково вимиває наночастинки Si в розчин, що 
приводить до зменшення бажаної інтенсивності ФЛ. Тому, було запропоновано 
використовувати в якості травника не водневий розчин, а пари HF. 

Метою даної роботи було дослідження механізмів трансформації структури 
нанокомпозитних плівок Si/SiOx та їх фотолюмінесцентні властивості при обробці в парах 
HF.  

Досліджувались тонкі (850±30 нм) поруваті плівки SiOx, отримані термічним 
випаровуванням у вакуумі монооксиду кремнію SiO на Si підкладинки, які розміщували під 
кутом 60о між нормаллю до поверхні підкладинки та напрямом на випаровувач. Вихідні 
плівки мають порувату колоноподібну структуру. Поруватість зразків становила 34%. 
Свіжонапилені плівки відпалювали протягом 15 хвилин у вакуумі при температурі 975 оС, 
внаслідок чого SiOx розкладався на наночастинки кремнію Si та оксид кремнію. Травлення 
відпалених зразків проводили в парах HF при температурі 30оС. Вимірювались ІЧ-спектри за 
допомогою Фур’є спектрометра Spectrum BXII PerkinElmer та спектри ФЛ при збудженні 
випромінюванням імпульсного азотного лазера на довжині хвилі 337 нм. 

Спектр випромінювання відпаленого зразка описується однією широкою смугою ФЛ в ІЧ 
області з максимумом біля 830 нм. Цю смугу приписують випромінювальній рекомбінації 
електронно-діркових пар, зв’язаних в екситони, які збуджуються на окремих наночастинках 
кремнію, оточених оксидною матрицею. Після обробки зразків в парах HF спостерігається 
короткохвильовий зсув максимуму спектрів ФЛ з 830 до 620 нм та суттєво (до 200 разів) 
збільшується інтенсивність ФЛ (Рис.1). 

Основна смуга поглинання валентних коливаннь атомів кисню в Si-O-Si плівки до 
відпалу (Рис. 2.) притаманна нестехіометричному оксиду кремнію з х≈1,73.  
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Рис.1. Залежність інтегральної інтенсивності ФЛ та положення максимуму 

випромінювання (на вставці) нановключень Si в поруватих нанокомпозитних Si/SiOx плівках 
від часу травлення.  

 
Структура вихідної поруватої плівки описується в рамках моделі випадкового зв’язку як 

суміш молекулярних комплексів SiOySi4-y (1≤y≤4). Крім кремній-кисневих комплексів 
спостерігаються також складові з положенням максимуму ~940 см-1 та ~878 см-1, які 
пов’язують з комплексами SiOН та деформаційними коливаннями водню в Si-Н. Чітко 
проявляється дуплет (Рис. 2, вставка) з положеннями максимумів поглинання ~2160 та ~2255 
см-1. Перший пов’язують з комплексами О2SiН2, або ОSi2Н2. Смугу ~2255 см-1 приписують 
комплексам О3SiН, при чому в області деформаційних коливань їй відповідає пік ~878 см-1. 
Таким чином, частина кремній-кисневих тетраедрів з різним ступенем окислення кремнію 
пасивована групами -ОН та -Н, що ймовірно пов’язано з наявністю водяної пари в атмосфері 
залишкових газів при нанесенні плівки. 
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Рис.2. Спектри ІЧ-поглинання в діапазонах 700-1600см-1 та 2000-2400см-1 (на вставці) 
поруватих нанокомпозитних Si/SiOx плівок: до відпалу (1), після відпалу (2) та після 
травлення у парах HF протягом 1,5 (3), 10 (4), і 30 (5) хвилин. 

Після наступного високотемпературного відпалу основна смуга ІЧ-поглинання 
зміщується у високочастотну область (Рис. 2), дещо збільшується її площа та змінюється 
форма смуги. У спектрах відпалених зразків з’являється смуга з положенням максимуму 
~810 см-1, яка притаманна діоксиду кремнію, та зникають смуги, пов’язані з гідроксилами та 
воднем. Гратка відпаленої плівки містить значну частку 4- та 6-членних кілец тетраедрів 
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SiO4 і лінійні фрагменти, а також певну кількість недоокислених кремнієвих комплексів 
SiOSi3, SiO2Si2 та SiO3Si. Таким чином, в результаті відпалу відбувається 
термостимульований розклад субоксиду з утворенням оксидної матриці з більшим індексом 
стехіометрії, зменшується кількість розірваних зв’язків Si-O-Si. Структуру оксиду можна 
розглядати як суміш фаз SiO2 та SiOх. Зникнення гідратних та гідридних кремнієвих груп, 
вочевидь пов’язано з десорбцією з поруватої плівки гідроксилів та атомів водню в результаті 
термообробки. 

Подальше травлення відпалених зразків приводить до суттєвого послаблення ІЧ-
поглинання (Рис. 2), що пов'язано з розчиненням частини об’єму оксиду в результаті 
обробки, та зменшення індексу стехіометрії оксиду до х≈1,81. З даних Таблиці 1, видно, що 
одночасно в плівці відбувається перетворення слабкоокислених кремній-кисневих 
комплексів в сильноокислені. В той же час в спектрах плівок, оброблених в травнику, знов 
з’являється смуга з піком ~878 cм-1, але вона помітно уширюється і стає асиметричною та 
може бути представлена як суперпозиція трьох смуг – ~878 cм-1, ~845 та ~920 cм-1. Природу 
смуги ~920 cм-1 приписують симетричним валентним коливанням в комплексах O2SiF2, а 
смугу поблизу ~845 cм-1 – з комплексами Si-F на поверхні нановключень Si. Внаслідок 
травлення знову з’являються також смуги поглинання 2160 та 2255 см-1 (Рис. 2, вставка), але 
переважно формуються комплекси О3SiН. Оскільки О3SiН комплекси можуть бути 
локалізовані тільки в оксидній матриці, пасивація обірваних звязків кремнію на поверхні 
нановключення воднем малоймовірна. Більш вірогідна пасивація таких зв’язків киснем під 
час окиснення поверхні нановключення, а також фтором.  

 
Таблиця 1. Частка смуг ІЧ-поглинання на валентних коливаннях атомів кисню в різних 

структурних конфігураціях  
Частка смуги поглинання в TO моді, % Зразок Si-O-Si3 Si-O2-Si2 Si-O3-Si Si-O4 

Вихідний 18,1 25,4 28,6 27,9 
Відпалений 5,9 6,8 7,0 80,3 
Травлений у HF 1,5 хв. 0,0 18,1 30,9 51,0 
Травлений у HF 10 хв. 0,0 13,0 32,1 54,9 
Травлений у HF 30 хв. 0,0 10,7 40,1 49,2 

 
Таким чином, обробка у парах HF поруватих нанокомпозитних Si/SiOx структур 

призводить до модифікування структурно-дефектного стану межі поділу нановключення-Si – 
SiOх. Встановлено, що зменшення кількості центрів безвипромінювальної рекомбінації 
відбувається за рахунок пасивації обірваних звязків на поверхні нановключень Si атомами 
кисню та фтору, а не воднем, як вважалось раніше, що приводить до значного (більш ніж на 
2 порядки) збільшення інтенсивності ФЛ. Взаємодія кисню повітря з поверхнею ni-Si в 
процесі травлення приводить до трансформації Si-Si звязків у Si-О, тим самим зменшуючи 
розмір самих нановключень, що призводить до суттєвого (до 210 нм) зсуву максимуму ФЛ з 
інфрачервоного у видимий діапазон спектру. 

Дана робота виконувалась в співробітництві відділів №9 та №14 Інституту фізики 
напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України. 
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В данной работе исследовались выращенные из расплава кристаллы ZnS-Mn с 

искусственно стабилизированной гексагональной структурой (2Н). В зависимости от режима 
термического отжига таких кристаллов, возможно получение образцов с любым, 
контролируемым с помощью метода ЭПР, количеством дефектов упаковки и соотношением 
объемов кубической (3С) и гексагональной (2Н) фаз, а значит и  -  центров MnZn

2+ разного 
типа.  

Исследования ЭПР показали, что в кристаллах сульфида цинка, независимо от типа их 
структуры, могут быть всего четыре типа неэквивалентных центров замещения MnZn

2+ [1]. В 
сдвойникованных областях сфалерита располагаются центры с локальной симметрией Td 
(узлы типа AN). В областях  дефектов упаковки и кристаллах с гексагональной структурой 
располагаются центры с локальной симметрией С3V (узлы типа AS, PN и PS). 
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Рис. 1. Зависимость соотношения объемов VДУ (1), V3С (2) и V2Н (3) в кристаллах ZnS 

от температуры закалки. 
 

Спектры ФЛ в исследуемых кристаллах зависят от условий возбуждения. При  
возбуждении светом  с энергией близкой к ширине запрещенной зоны  (λ = 360 нм), спектр 
состоит из двух полос – «голубой» (центры самоактивированной ФЛ, λ = 360 нм) и 
«оранжевой»  (полоса ФЛ марганца λ = 585 нм). В этом случае возбуждение ФЛ марганца 
происходит в результате резонансной передачи энергии от центров «голубой» ФЛ. Так как 
эти центры преимущественно располагаются в атмосферах Коттрелла, то понятно, что здесь 
же, вблизи ростовых дислокаций, локализованы и светящиеся марганцевые центры. При  
возбуждении кристаллов светом с λ = 440 нм, то есть  в полосу собственного поглощения 
Mn2+, к свечению этих центров присоединяются также центры марганца, которые  
локализованы в областях кристалла вдали от дислокаций 

При  возбуждении кристаллов светом с λ = 440 нм, то есть  в полосу собственного 
поглощения Mn2+, излучают спектр ФЛ состоит только из «оранжевой»  полосы ФЛ 
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марганца λ = 587 нм вклад в которую  В этом случае свечение кристаллов обусловлено 
другими центрами марганца, которые  локализованы в областях кристалла вдали от 
дислокаций.  

350 400 450 500 550 600 650 700 750

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

после закалки от 800 С

после закалки от 1000 С

после закалки от 900 С

после закалки от 700 С

I/I
0

nm

после закалки от 1100 С

исходный

 
Рис. 2. Спектры фотолюминесценции кристаллов ZnS при различных температурах 

закалки. 
 
В соответствии с результатами исследований спектров ЭПР [2,3] закалка исследуемых 

кристаллов   от различных температур позволяет получить образцы с различным 
соотношением структурных компонент (рис.1).  

Было обнаружено, что спектр ФЛ марганца при возбуждении в полосу собственного 
поглощения Mn2+ λ = 440 нм, практически не зависит от состояния структуры  образцов. 
Наблюдались только небольшие смещения максимума полосы излучения и ее уширение. 

Однако  при  возбуждении светом  с  λ = 360 нм, в спектре ФЛ марганца наблюдались 
достаточно существенные изменения (рис.2).  

Из сравнения рис.1 и 2 видна явная корреляция изменений спектров ФЛ с состоянием 
структуры исследуемых кристаллов. 

В представленням докладе обсуждается природа этой корреляции и причина перехода  
полосы свечения центров марганца в зеленую область.  

   
1.  Берлов П.А., Буланый М.Ф., Омельченко С.А. Изменение структуры и локализации 
центров Mn2+ при деформации кристаллов сульфида цинка // Кристаллография. - 1998. - Т. 
43, № 3. - С. 457 - 462. 
2. Omelchenko S.A.,Bulanyi M.F.,   Kovalenko A.V.,  Investigation of phase transition in ZnS 
crystals at plastic deformation by EPR method // Inter. Conf. Cryst. mater. 2007 (ICCM′'2007). –
Kharkov. –2007. - P. 53. 
3. Омельченко С.О., Буланий М.Ф., Коваленко О.В. Природа фазового переходу у кристалах 
сульфиду цинку // Нові технології. - 2008. - №3 (21). – C. 17 – 19.  
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В напівпровідникових нанокристалах (НК) та інших наноструктурах з числом 
поверхневих атомів співмірним з числом атомів всередині структури, поверхня має значний 
вплив на їх фізичні властивості та застосування [1]. Поверхневі атоми є джерелом дефектів, 
що негативно впливають на оптичні та електричні властивості НК. Було розроблено багато 
методів пасивації поверхні НК для зменшення цього негативного ефекту [2-4]. Одним з 
найефективніших методів пасивації є покриття НК (так званого "ядра") шаром іншого 
напівпровідникового матеріалу з більш широкою забороненою зоною ("оболонка"). 
Структура і властивості таких гетеро-НК є більш стабільними, по відношенню до тривалого 
зберігання та технологічних обробок, ніж НК пасивовані органічними молекулами [3, 5-7]. 

Істотний прогрес досягнутий в синтезі CdSe NC з одно- та багатошаровою пасивацією 
сульфіду або селеніду, використовуючи наприклад CdS [2], ZnS [8], ZnSe. Однак для 
широкого застосування таких наноструктур необхідне встановлення кількісних 
співвідношень між умовами формування НК типу ядро-оболонка, їх структурою та 
оптичними властивостями. Спектроскопія резонансного комбінаційного розсіяння (РКРС) 
світла на фононах, локалізованих в наноструктурах, є одним з інформативних методів їх 
дослідження. Зокрема для досліджених в даній роботі гетеро-НК, за частотним положенням, 
інтенсивністю та шириною смуг в спектрах РКРС було оцінено розмір, компонентний склад 
та величину напружень в ядрі та оболонці. 

 
1. Schmid G (ed) 2004 Nanocrystals: From Theory to Application (Weinheim: Wiley–VCH GmbH 
& Co KGaA) and the references therein. 
2. Peng X, Schlamp M C, Kadavanich A V and Alivisatos A P 1997 J. Am. Chem. Soc. 119 7019 
3. Spanhel L, Haase M, Weller H and Henglein A 1987 J. Am. Chem. Soc. 109 5649 
4. Khomutov G B and Koksharov Yu A 2006 Adv. Colloid and Interface Sci. 122 119 
5. Danek M, Jensen K F, Murray B C and Bawendi G M 1996 Chem. Mater. 8 173 
6.Hines M A and Sionnest P G 1996 J. Phys. Chem. 100 468 
7. Pradhan N, Katz B and Efrima S 2003 J. Phys. Chem. B 107 13843 
8. Dabbousi B O, Rodriguez-Viejo J, Mikulec F V, Heine J R, Mattoussi H, Ober R, Jensen K F and 
Bawendi M G 1997 J. Phys. Chem. B 101 9463 

 122

mailto:Joul2003@yandex.ru
mailto:dzhagan@isp.kiev.ua


Лашкарьовські читання – 2010 
 

Effect of annealing on properties of CBD CdS layers 
Maticiuc Natalia, Hiie Jaan, Potlog Tamara 

Moldova State University, Department of Applied Physics and Informatics, 60, A. Mateevici str., 
Chisinau, Moldova, natamaticiuc@gmail.com 

Chemical Bath Deposition (CBD) of CdS in water solution is a convenient lab and industrial 
thin film deposition method at low temperatures (< 90 oC), enabling controlled thickness (down to 
10 nm) and coverage without pinholes. CBD CdS is also applied in lab research for CdTe 
superstrate type solar cells and world record efficiency 16.5 % has been achieved [X. Wu, 1998]. It 
has been common understanding that CdS is an inactive n-type compound, because of high 
concentration of electrons (1017 cm-3 and over), and because of self-compensation between 
positively charged chlorine shallow donors (ClS+) and negatively charged deep acceptors of 
cadmium vacancy-chlorine complexes (VCdClS)-. It has been found that annealing of CBD CdS 
improves concentration and mobility of electrons, crystallinity, and structural stability. But as well 
annealing reduces band gap (Eg) of solution-deposited CdS and lowers current density of the 
CdS/CdTe PV device due to optical absorption within the CdS layer.  

Vessels containing the glass substrates (Fig. 1) were placed in bottom of the deposition bath 
and the solution of cadmium sulphate, 
ammonia and ammonium chloride was 
dispensed into this 200 ml bath. Both the 
water bath and the solution were heated to 
85 oC and magnetically stirred. The stock 
solution of TU, was then slowly added to 
start the “hot start” deposition process.  

In order to control CdS properties a 
thermal annealing was applied. Heat 
treatment in H2 ambient provides reducing 
atmosphere for deoxidation of CdS layers. 
As well its normal pressure inhibits 
evaporation of chlorine dopant from CdS. 

In Fig. 2 is shown surface 
microphotography of CdS layer after deposition and after heat treatment at T = 400oC. As can be 
seen from the microphotography CdS layers have granular structure that has not changed depending 
on the heat treatment up to 400 °C and treatment duration up to 120 min. Cross-sectional images 
show that CdS layer deposited from solution process grow in a columnar form, there is no border 
between sequential depositions along columns.  

Fig.1 CBD scheme. 

 
 
 
 
XRD pattern (Fig.3) reveals prevalescence of cubic phase of CdS and only for long 

annealing at 400 °C some weak hexagonal peaks appear. More detailed examination of (111) peak 
reveals shift of XRD diffraction with annealing temperature and time. Vertical lines on every graph 
are the exact values for (111) plane of cubic zinc-blende and (002) plane of hexagonal wurtzite 
modification of bulk CdS respectively. So here we have clear experimental evidence that the lattice 
structure of as-deposited CBD CdS layers is intermediate between cubic and hexagonal. And 
annealing leads to a pure cubic phase at higher temperatures and longer annealing times. Such 
stabilization of cubic phase has been demonstrated by Holloway [1] for epitaxially grown CdS at 
400-450 oC. It is interesting that the interplanar distance for the main peak is growing up until value 
for bulk cubic CdS. At the same time the primary crystallite size decreases. For these unusual 
results we propose an assumption of incorporation of hydroxide group on sulfur site into CdS lattice 
in the alkaline water solution deposition process and formation of  cadmium hydroxysulfide alloy. 

400°C annealed  As deposit  

Fig. 2. SEM microphotographies of CBD CdS layers. 
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While atomic sizes of sulfur and OH group are approximately equal to 100 pm, the atomic size of 
oxygen is about 60 pm and incorporated oxygen causes contraction of CdS lattice, for example like 
sulfur in CdTe or borine dopant in silicon. In annealing process (OH)S groups will be destructed 
and the crystallites will be cracked, which appears in systematic decrease of XRD crystallite size 
calculated by Scherrer formula. At temperatures higher than 400 °C intensifies outdiffusion of 
oxygen and interplanar distance continues to increase, supporting the assumption of oxygen 
outdiffusion. Anyway, at 450 °C in CdS remains about 1 a/o of oxygen, according to published 
results of Niles [2]. Destruction of OH group and outdiffusion of oxygen are accompanied by water 
vapor causing porosity of CdS layer already at 300 °C.  The range of 300 - 400 °C corresponds to 
the destruction of Cd(OH)2. 
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The thicknesses calculated from optical spectra data and SEM cross sections are quite close. 

The band gap has been calculated on the basis of optical transmittance and reflectance data. Optical 
band gap for all as deposited samples is within 2.40-2.41 eV. As result of heat treatment (Fig. 4) in 
PT the band gap was reduced to minimum value of 2.32 eV and for higher annealing temperatures 
and times it will return to normal values for bulk CdS 2.4 eV. At low temperatures the band gap is 
maintained invariable with a slow decrease. The high value of band gap for as-deposited layers and 
stability at low temperatures is in accordance with our assumption about incorporation of hydroxide 
group in CdS lattice we previously made.  

In Fig. 5 is presented the electron concentration dependence from annealing conditions. As it 
can be seen for each temperature there is arrived to an equilibrium value of concentration. As a 
striking result the lowest resistance has been obtained in low temperature region of 200-300° C after 
60 minutes treatment. We explain high conductivity by tunneling of electrons at their high 
concentration due to the activation of shallow donors (like chlorine and/or hydroxide on sulphur 
place) in result of annealing. At high temperature annealing, due to destruction of hydroxide group, 
outdiffusion of chlorine and removal by evaporation the concentration of electrons decreases. The 
mobility will decrease at the same temperature at which starts decreasing of crystallite size and 
obviously rearrangement of lattice due to destruction of hydroxide group.  
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The most important and striking results are connected with structural changes in CdS thin 

film in annealing process: 
• Stabilization of cubic sphalerite modification at 450 oC. This conclusion contributes to better 

understanding of good match between cubic CdTe and CdS in their heterostructure 

• Contraction of lattice, decrease of interplanar distance and decrease of band gap  

• Decrease of primary crystallite size with increasing annealing temperature 

• High concentration of electrons in annealed layers is achieved at low temperature region 
200-250 oC 

These studies have enabled us to determine the optimal temperature for heat treatment of CdS 
layers, which plays an important role in achieving further high-efficiency solar cells.  
References: 
[1] H. Holloway and S.L. McCarthy, J. Appl. Phys. 73 (1993) 103. 
[2] D.W. Niles, G. Herdt, and M. Al-Jassim, J. Appl. Phys. 81 (1997) 1978. 
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Оптична спектроскопія кристалів DMAMeS:Cr3+ (Me=Al, Ga) 
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Кристалічні фероїки з алкіламонієвими катіонами і неорганічними аніонами 

вирізняються цікавими фізичними властивостями та складними послідовностями фазових 
переходів. 

Кристали диметиламонійметалсульфату гексагідрату NH2(CH3)2Me(SO4)2×6H2O 
(DMAMeS) ізоструктурні між собою, проте  зазнають різних послідовностей фазових 
переходів у залежності від типу металу (Me=Al, Ga). Причини такої поведінки ще досі не 
встановлені.  

Робота присвячена дослідженню оптико-спектральних властивостей кристалів 
DMAMeS (Me=Al, Ga), легованих іонами Cr3+ (12% і 8% відповідно), які ізоморфно 
заміщують іони Me3+. Домішка Cr3+, завдяки притаманних їй внутрішньоіонних переходів, є 
зручним зондом для дослідження особливостей кристалічної структури та відгуків на 
зовнішні впливи прозорих у видимій області кристалів.  

Для уточнення енергетичної діаграми іонів Cr3+ в кристалах DMAAS i DMAGS було 
отримано спектри поглинання при кімнатній температурі та проведено віднесення смуг до 
відповідних енергетичних переходів (рис. 1). 
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Рис. 1. Схема 

енергетичних рівнів іона Cr3+: 
а – вільний іон, 

б – іон в кубічному полі; 

в – спектр поглинання 

DMAMeS (Me = Al, Ga) 

 

 

 

 

 
 
 
 
На основі аналізу спектрів внутрішньоіонного поглинання іона Cr3+ в кристалах 

DMAAS i DMAGS, використовуючи співвідношення теорії кристалічного поля [1] для іона 
d3 в октаедричному оточенні (1), було визначено силу кристалічного поля Dq та параметри 
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Рака B i C для обох кристалів (див. таблицю 1) та побудовано діаграму Сугано-Танабе (рис. 
2). 
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де Е – енергії відповідних рівнів. 
 
Таблиця 1. Енергії переходів та параметри кристалічного поля кристалів DMAMeS:Сr 
(Me=Al, Ga). 

Е(4T1g)-Е(4A2g), 
еВ 

Е(4T2g)-Е(4A2g), 
еВ 

Е(2T2g)-Е(4A2g), 
еВ 

Dq, 
еВ 

B,  
еВ 

C,  
еВ Кристал 

 DMAAS:Cr3+ 3,057 2,193 2,561 0,2193 0,086 0,373 

DMAGS:Cr3+ 3,069 2,238 2,551 0,224 0,081 0,368 
 
 

Таблиця 2. Енергії переходів між рівнями іону Cr3+ 
в оточенні кристалу DMAAS, отримані на основі 
поміряних спектрів поглинання та обчислених в рамках 
теорії кристалічного поля. 

 
 
 

 
 

Рис. 2. Діаграма Сугано- 
Танабе для іону Cr3+, В/С=0,23. 
 

Співставляючи експериментальні значення розщеплення енергетичних рівнів з 
відповідними величинами, отриманими на основі аналізу діаграми Сугано-Танабе, маємо 
добру кореляцію між цими величинами (див. таблицю 2).  
 
 [1] Э. Ливер, Электронная спектроскопия неорганических соединений, Мир, Москва (1987), 
с. 148. 
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Теоретичні 
дані, еВ 

4A2g→4T2g 2,193 2,193 
4A2g→2T2g 2,561 2,561 
4A2g→4T1g 3,057 2,96 

4A2g→4T1(4Р) 4,75 4,73 
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Изменение концентрации ионов Mn2+ в кристаллах ZnSe 

при внешних воздействиях 
О.В. Хмеленко, С.А. Омельченко  

Днепропетровский национальный университет им. О. Гончара 
Днепропетровск, Украина, пр. Гагарина 72, 49010 

e-mail: khmelenko@ukr.net 
 

В данной работе исследовались монокристаллы сульфида и селенида цинка с 
дислокациями, выращенные из расплава под давлением аргона по методу Бриджмена, 
легированные ионами двухвалентного марганца, концентрация ионов Mn2+ в исследуемых 
кристаллах составляла не более 0,01 %..  

Основным методом исследования был выбран метод электронного парамагнитного 
резонанса (ЭПР). С помощью этого метода в этих кристаллах достаточно четко 
регистрируются спектры поглощения различных парамагнитных примесей: марганца, хрома, 
железа и т.д. В нашем случае примесь была выбрана не случайно: ионы Mn2+ изовалентно 
замещают ионы цинка в узлах решетки как в ZnS, так и в ZnSe по всему объему, и при малых 
концентрациях практически не влияют на кристаллическую структуру исследуемых 
кристаллов. Спектр ЭПР ионов Mn2+ в достаточно хорошо изучен и уверенно регистрируется 
в исследуемых кристаллах. К этому следует добавить, что спектр ЭПР ионов Mn2+ 
достаточно полно отражает кристаллическую структуру исследуемых кристаллов.Кроме того, 
ионы Mn2+ помимо парамагнитных свойств, обладают яркой фотолюминесценцией в 
видимом диапазоне длин волн, которая лежит в желто-оранжевой области спектра. Наравне с 
методикой ЭПР в данной работе исследовались спектры фотолюминесценции (ФЛ) и 
спектры возбуждения фотолюминесценции (СВЛ) ионов Mn2+. В качестве внешних 
воздействий была использована  пластическая деформация (ПД).  

Изменения в спектрах ЭПР до и после ПД показали, что в кристаллах ZnSe, в отличие 
от кристаллов ZnS, количество примесных ионов марганца Mn2+, находящихся в двукратно 
ионизированном состоянии, зависит от степени ПД. Известно, что ПД осуществляется 
движением дислокаций. Деформационная зависимость концентрации ионов Mn2+ в 
кристаллах селенида цинка приведена на рис. 1. Из этого рисунка легко видеть, что 
концентрация двухвалентного марганца значительно изменяется в области малых 
деформаций, т.е. в той области, где ростовые дислокации частично освобождаются от своих 
примесных атмосфер, либо удаляются на небольшое расстояние от примесей, экранирующих 
их электрический заряд.. При этом их «геометрический» заряд увеличивается, что ведет к 
увеличению той части объема кристалла, в котором возможно взаимодействие дислокаций с 
дефектами и примесями. 

240 

 
 

 
Рис. 1. Изменение концентрации ионов Mn2+ в кристаллах ZnSe при 

пластической деформации. 
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Учитывая тот факт, что дислокации в соединениях типа А2В6 электрически заряжены 
(движущиеся дислокации имеют отрицательный заряд), они могут влиять на различные 
электронные процессы, протекающие в полупроводниках. Это, в свою очередь, повышает 
эффективность взаимодействия дислокаций с различными примесями и дефектами. Отличие 
поведения концентрации ионов Mn2+ в ZnS и в ZnSe заключается в том, что количество этих 
ионов в ZnS не зависит от степени ПД.  

Таким образом, можно утверждать, что в кристаллах селенида цинка при пластической 
деформации движение дислокаций приводит к уменьшению количества ионов марганца, 
находящихся в двухкратно ионизированном состоянии. 

Теперь обратимся к оптическим спектрам. Как известно кристаллы сульфида и 
селенида цинка, активированные ионами марганца обладают достаточно яркой 
фотолюминесценцией с λмак = 580 – 590 нм. Положение и форма спектра ФЛ ионов Mn2+. в 
этих материалах практически одинаковые 

 
 

Однако при сравнении спектров возбуждения фотолюминесценции ионов Mn2+ в кристаллах 
ZnSe и ZnS наблюдается отсутствие двух максимумов, соответствующих уровням верхних 
возбужденных состояний, рис. 2. Возникает вопрос, почему две коротковолновых полосы в 
СВЛ ионов Mn2+ в кристаллах ZnSe отсутствуют? Известно, что каждой полосе СВЛ 
соответствует некоторый возбужденный энергетический уровень. Так, верхним 
возбужденным состояниям иона Mn2+ соответствуют уровни 4T2(4G)  и  4T1(4P). Эти уровни в 
ZnSе могут быть локализованы в зоне проводимости (рис. 3б), т.к. ширина запрещенной зоны 
кристаллов ZnSe составляет около 2.7 эВ (в ZnS ширина запрещенной зоны составляет около 
3.6 эВ). Причем, от свободных энергетических уровней зоны проводимости возбужденные 
уровни отделены высоким потенциальным барьером. Через этот барьер происходит 
равновероятное туннелирование электронов, как с уровней возбужденных состояний 
марганца в зону проводимости, так и обратно. При ПД дислокации смещаются со своих мест. 
При этом их «геометрический» заряд увеличивается. Это происходит в связи с тем, что при 
образовании дислокации (при температуре кристаллизации материала) к ним подтягивались 
положительно заряженные, экранирующие заряд дислокации, примеси. Деформация - же 
происходит при комнатной температуре и примесь не в состоянии диффундировать к 
дислокации при ее движении. При этом дислокация выходит из облака примесей, что и ведет 
к увеличению заряда. Вблизи дислокации напряженность поля достигает порядка Е = 106 -107 
В/см. При такой величине электрического поля возможно искривление границ зон 
полупроводника, рис. 3а. 

Когда ионы марганца оказываются в зоне действия электрических полей отрицательно 
заряженных дислокаций, равновесие нарушается. И в результате преимущественного 
туннелирования электронов с двух верхних возбужденных состояний 4T2(4G)  и  4T1(4P) в 
зону проводимости ионы Mn2+ меняют свое зарядовое состояние. 
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Рис. 2. Спектры возбуждения люминесценции ионов Mn2+ в кристаллах 
ZnSe (а), и в кристаллах ZnS (б).
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Рис. 3. Искривление энергетических зон в кристаллах селенида 
цинка при действии электрических полей дислокаций. 

Так, ионы марганца вдали от неэкранированных дислокаций имеют зарядовое 
состояние 2+. По мере выхода дислокации из облака примеси вокруг дислокации 
увеличивается искривление энергетических зон. При попадании ионов марганца в район 
искривления зон его зарядовое состояние меняется (в следствии туннелирования электронов).  

Учитывая тот факт, что в спектрах возбуждения люминесценции этих кристаллов 
наблюдается пять максимумов, то все возбужденные состояния иона марганца находятся в 
запрещенной зоне и туннелирование электронов с этих уровней не происходит.  

Кроме этого в кристаллах селенида цинка с ионами Mn2+ был зафиксирован странный 
эффект. Он заключался в следующем. Если при записи спектра ЭПР, облучать кристалл в 
резонаторе спектрометра ЭПР лазером ЛГН-517 с длиной волны 441.6 нм, то записанный 
спектр будет сильно зашумленным. Исследования показали, что спектральный состав 
шумового сигнала с большой точностью совпадает со спектром шума газового разряда 
лазера. Интересно отметить, что в кристаллах, не содержащих примесь марганца, подобного 
эффекта не наблюдалось. Но самым неожиданным оказалось то, что при анализе спектров 
ЭПР примесных ионов Mn2+ фиксировалось уменьшение интенсивности линий спектра при 
облучении образца светом лазера. Такое поведение спектра взможно в том случае, если 
количество ионов Mn2+ в исследуемых кристаллах уменьшается при освещении кристалла. 
Возникает вопрос: что же происходит с ионом Mn2+ при освещении? На наш взгляд зто 
связано с переходом електронов с основного на высшие возбужденные состояния 4T2(4G)  и  
4T1(4P) с последующим туннелированием електронов в зону проводимостичерез тонкий 
потенциальный барьер. 
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Тришарові полікристалічні плівки Fe/Cu/Со з товщинами шарів dСо, Fe = 20-50 нм та 
dCu = 3-15 нм отримувалися у вакуумній установці ВУП-5М (тиск газів залишкової 
атмосфери 10-4 Па) методом почергової конденсації шарів металів при кімнатній температурі. 
Конденсація плівок здійснювалася в зовнішньому орієнтуючому магнітному полі з індукцією 
В = 10 мТл на скляні поліровані підкладки з попередньо нанесеними мідними контактними 
площадками. Товщина шарів у процесі осадження оцінювалася за часом конденсації та їх 
опором і в подальшому вимірювалася з використанням інтерферометра МІІ-4. 

Вимірювання магнітоопору та термообробка зразків проводилися в спеціально 
сконструйованій установці в умовах надвисокого безмасляного вакууму (~10-7 Пa) у 
магнітному полі до 150 кA/м при кімнатній температурі з відносною похибкою не 
більше 0,05%. 

Оскільки в досліджувані тришарові плівки входять магнітні шари плівок Fe та Co, то 
спочатку були проведені дослідження магніторезистивного ефекту в двошарових магнітних 
плівках  Fe/Co. Опір двошарових плівок залежав від орієнтації вектора густини струму 
відносно локальної намагніченості, причому величина магнітоопору невідпалених плівок 
складала 0,04-0,06% для повздовжньої та 0,14-0,16% для поперечної геометрії. Відпалювання 
плівок при температурах до 700 К призводило до зростання величини анізотропного 
магнітоопору (АМО) до 0,2-0,3% та 0,4-0,6% для повздовжньої та поперечної геометрії 
відповідно, що зумовлено збільшенням розмірів кристалітів та взаємною дифузією атомів. 

Наявність немагнітного прошарку (спейсера) Cu між магнітними шарами Fe та Co 
призводило до антиферомагнітного впорядкування векторів локальної намагніченості в 
тришаровій Fe/Cu/Co плівці. Дослідження магніторезистивного ефекту у невідпалених та 
відпалених  зазначених зразках при різних температурах (рис. 1) показало, що в  
невідпалених сандвічах з товщинами прошарку dCu= 3 – 15 нм спостерігається явище 
гігантського магнітоопору (ГМО), величина якого складає 0,5–1% при кімнатних  
температурах (рис. 1, а). Зазначений ефект обумовлений асиметрією в розсіюванні носіїв 
заряду з різною поляризацією спіна на межах зерен [1]. Невелика величина ефекту при малих 
товщинах спейсеру (dCu < 4 нм) обумовлена наявністю «містків» через немагнітний 
прошарок, що призводить до виникнення феромагнітного зв’язку між шарами і, як наслідок, 
до порушення антипаралельної конфігурації. Якщо dCu ∼ 4 нм величина магнітоопору 
максимальна. При подальшому зростанні товщини немагнітного прошарку dCu > 4 нм 
амплітуда зазначеного ефекту зменшується, що з одного боку зумовлено шунтуванням 
струму у високопровідному немагнітному прошарку, з іншого боку – внаслідок послаблення 
обмінного зв’язку між феромагнітними шарами, що підтверджується наявністю петлі 
магніторезистивного гістерезису та малими значеннями полів насичення (HS < 20 кА/м).  
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Рис. 1. Залежність повздовжнього (||) та поперечного (┴) МО від напруженості магнітного 

поля для невідпаленої (а) та відпаленої при різних температурах (б, в, г) плівкової системи 
Fe(40 нм)/Cu(8 нм)/Co(40 нм); б-температура відпалювання 400 К, 

в-550 К, г-700 К 
 
Після відпалювання сандвічів при температурі 400 К у магнітному полі напруженістю 

8 kА/м (рис 1,б) спостерігається незначне зростання величини ГМО (в 1,2–1,3 рази). 
Збільшення величини ГМО пов’язане з розшаруванням кобальту і міді на межі поділу шарів 
[2], що призводить до збільшення ступеня дзеркальності зовнішніх меж шарів. У цьому 
випадку  електрони, дзеркально відбившись від меж зразка залишаються ефективними 
внаслідок збереження  своєї спінової «пам’яті». Також варто відмітити, що зі збільшенням 
температури відпалювання збільшується глибина дифузії проміжного шару міді в об’ємі 
шарів кобальту та заліза і, відповідно, зростає роль спін-залежного розсіювання на границях 
зерен при формуванні амплітуди зазначеного ефекту. 

Збільшення Твідп до 550 К (рис. 1,в) призводить до зменшення амплітуди ГМО і появи 
анізотропії магнітоопору, що зумовлено  руйнування вихідного магнітного порядку в 
магнітних шарах. Внаслідок рекристалізаційних процесів, взаємної дифузії атомів міді, заліза 
й кобальту та малої товщини прошарку міді (dCu = 3-15 нм) порушується неперервність 
мідного шару і, як наслідок, спін-залежне розсіювання електронів зникає. 

Подальше відпалювання до Твідп=700 К (рис. 1,г) призводить лише до збільшення 
величини анізотропного магнітоопору, що в основному обумовленому збільшенням розмірів 
кристалів у площині плівок.  

 
1. E.Y. Tsymbal, D.G. Pettifor, Solid State Physics, 56, 113 (2001). 
2. M.N. Baibich, J.M. Broto, A. Fert et all. Phys. Rev. Lett.,  61,  P. 2472-2476 (1988). 
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В настоящее время объектами интенсивного экспериментального и теоретического 

исследования являются многослойные тонкопленочные системы, состоящие из 
чередующихся магнитных и немагнитных слоев металла. Этот интерес в значительной 
степени обусловлен открытием в этих структурах эффекта гигантского 
магнетосопротивления (ГМС) [1,2], который достаточно быстро нашел свое техническое 
применение в качестве нового поколения магнитных запоминающих устройств, магнитных 
сенсоров и т.д. [3].  

В общем случае эффект ГМС в магнитных мультислоях анизотропен, т.е. их 
магнетосопротивление зависит от ориентации вектора плотности тока  относительно 
вектора локальной намагниченности в магнитном слое . Однако, если в многослойном 
образце в качестве магнитных слоев выбираются однородные ферромагнитные слои, то 
влияние анизотропии сопротивления на амплитуду эффекта ГМС составляет доли процента и 
эффект ГМС можно считать практически изотропным [4]. 

j
M

Несколько иная ситуация возникает если в качестве магнитных компонент в 
многослойном проводнике выбирается сплав на основе  или Co . В этом случае ГМС 
становится анизотропным вследствие анизотропии спин-зависящего рассеяния (СЗР) 
электронов, обусловленного действием спин-орбитального взаимодействия [5]. Наличие 
относительно большой величины анизотропии сопротивления в магнитных слоях изменяет 
величину эффекта ГМС [6,7]. Соответственно, целью данного сообщения является анализ 
влияния анизотропии сопротивления на величину гигантского магнетосопротивления. 

FeNi,

Рассмотрим трехслойную магнитную пленку (сандвич), состоящую из магнитных слоев 
разной толщины разделенных немагнитным спейсером. Будем полагать, что прослойка 
ультратонкая, а ее проводимость значительно меньше проводимости магнитных слоев. В 
этом случае роль спейсера сводится к формированию начальной антиферромагнитной 
конфигурации в образце. 

Количественно эффект ГМС можно описать изменением сопротивления ( ) ( )( )Hρρ −0  
сандвича в результате его перемагничивания внешним магнитным полем, нормированного 
на сопротивление ( )Hρ , т.е. 

( ) ( )
( )

( )
( ) 100

−=
−

=
HH

H
ρ
ρ

ρ
ρρδ .                                               (1)  

В многослойных магнитных пленках в которых в качестве магнитной компоненты 
выбирается сплав, доминирующим механизмом, который обуславливает эффект ГМС, 
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является объемное СЗР электронов [4], и в этом случае для анализа анизотропного эффекта 
гигантского магнетосопротивления (АГМС) можно воспользоваться резисторной моделью, 
согласно которой каждый магнитный слой рассматривается как резистор, который в свою 
очередь согласно двухтоковой модели [8,9] состоит из двух резисторов, которые 
соответствуют двум каналам проводимости для электронов со спином по ( )""знак, +↑  и 
против ( )"знак", −↓   вектора локальной намагниченности магнитного слоя.  

В рамках резисторной и двухтоковой моделей эффект гигантского 
магнетосопротивления может быть описан следующим выражением:  

( )( )
( )( )11

11

1,22,12,11,21

21

++
−−

= −+ dd σσα
ααδ

σ

σσ ,                                              (2)  

где  - отношение толщин магнитных слоев металла, , 121,2 / ddd = s
n

s
j

s
nj σσσ /, = ( )2,1=≠ nj , 

 - спиновый индекс.  ±=s
Величины  определяют различие проводимостей в двух спиновых каналах −+= jjj σσασ /
−j го магнитного слоя и вследствие зависимости длины свободного пробега электронов от 

углов  между векторами  и  [5-7], jΘ j jM

( )j
s
j

s
j

s
j ll Θ−= 2cos10 β ,                                                (3) 

становятся функцией  jΘ

 ( ) ( )
jj

jjjl
j Θ−

Θ−
=Θ −

+

2cos1
2cos1

β
βα

ασ .                                           (4) 

Здесь , а параметры анизотропии  можна определить по 

экспериментальным данным анизотропного магнетосопротивления  в массивном 
образце [5-7]: 

constll jjjl == −+
00 /α s

jβ
s
jρΔ

s
j

s
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j ρ
ρ

β
2
Δ

= .                                                           (5) 

Учитывая зависимость jσα  от  в формуле (2) для величины jΘ ( )Θδ  получим: 
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где  а верхний индекс во втором слагаемом в круглых скобках   равен 
1 при , а при  равен 0. 

s
n

s
j

s
nj lll 00,0 /= ( 115.0 +s )

+=s −=s
Второй множитель в фигурных скобках формулы (6) и определяет зависимый от угла 

между  и  вклад анизотропного сопротивления в величину ГМС, причем максимальное 
различие при двух ортогональных направлениях тока в плоскости пленки равно: 

j jM
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При дальнейшем анализе влияния анизотропии сопротивления магнитных слоев на 
величину ГМС будем полагать, что сандвич состоит из магнитных слоев одного и того же 
магнитного металла, т.е. lnljl ααα == , 1 . В этом случае общее выражение (6) 
существенно упрощается  

,0 =s
njl
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а величина равна: Δ
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Если в качестве магнитных слоев в магнитном сандвиче выбирается пермаллой, то 
параметр асимметричного рассеяния электронов 0>lα , и знак анизотропной поправки 
определяется разностью между параметрами анизотропии. Так для примесей  в  
параметры  имеют противоположные знаки ,  [5] и анизотропная 
поправка  к 

Fe Ni
sβ 07.0=+β 011.0−=−β

Δ ( )Θδ  (9) имеет отрицательный знак. 
Анализ полученного выражения для анизотропного эффекта ГМС (8) показывает, что в 

области малых значений верхнего слоя металла ( )11,2 <<d  с увеличением  эффект 
увеличивается как  

2d

2d ( )( )2~ dΘδ , в то как время при выполнении противоположного 
неравенства ( )11,2 >>d  δ  уменьшается как  с увеличением покрывающего слоя 2/1 d
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(10)                   
Противоположная тенденция поведения размерной зависимости величины δ  на интервале 

толщин покрытия указывает на то, что при определенном соотношении толщин слоев 
эффект будет максимальный. Исследуя выражения (8) на экстремум, убеждаемся, что эффект 
достигает своего амплитудного значения при 1 , причем максимальная величина 
АГМС равна: 

1,2 =extrd
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Незначительная величина эффекта для граничных значений толщины  обусловлена 
шунтированием тока в базовом 

2d
( )11,2 <<d  и в покрывающем ( )11,2 >>d  магнитных слоях. При 

отсутствии шунтирующего эффекта  ( )11,2 =d  анизотропный эффект гигантского 
магнетосопротивления максимальный. 
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 Magnetic nanomaterials are widely used in data recording and storage systems, in magnetic 
nanosensors etc. Research on magnetic nanostructures has driven the sample physical size towards 
smaller dimensions. Novel properties emerge as the sample size becomes comparable to or smaller 
than certain characteristic length scales, such as spin diffusion length, carrier mean free path, 
magnetic domain wall width, superconducting coherence length, etc. The effects of confinement, 
proximity and order govern the interplay between the relevant physical length scales and the sizes 
of the patterned magnetic materials. It is highly desirable to fabricate arrays of such nanostructures, 
more preferably over macroscopic areas. Ordered arrays of magnetic nanostructures are particularly 
interesting to study, as one can probe both the individual and collective behavior of the elements in 
a well-defined and reproducible fashion. Technologically, they are also important in such 
applications as magnetic random access memory (MRAM). 

Various types of nanofabrication techniques are used to obtain magnetic nanostructures: 
electron beam lithography, X-ray lithography, laser interference lithography, scanning probe 
lithography, step growth methods, nanoimprint, shadow masks, radiation damage, self-assembled 
structures, and nanotemplates. The direct writing technique has been designed to pattern 
nanostructures without using any electron-sensitive resist. It is the electron beam itself that produces 
the desired pattern.  
 Electron Beam Induced Deposition (EBID) is an attractive nanofabrication tool due to its 
capability of depositing structures of metallic or insulator material with nanoscale control of both 
size and placement. The EBID principle is based on decomposition of precursor gas molecules, 
absorbed on a substrate, by the interaction with a focused electron beam.  
 Cobalt nanoparticles are subject of particular interest.  One can form combinations of 
different ferromagnetic phases, magnets with high remnant magnetization and high coercive fields, 
superparamagnets and exchange-biased systems [1]. Some open issues about EBID growth of 
cobalt with Scanning Electron Microscope (SEM) are the minimum size attainable, the purity of the 
deposited material and the shape tunability of the 3D structures direct writing. The size is limited to 
tens of nanometers, i.e. larger than beam spot size, by the contribution to decomposition process of 
secondary electrons, generated by beam-substrate interaction. Concerning material purity, the 
deposit is usually characterized by high carbon content, which is particularly critical for the 
electrical conductivity of metal deposits. The deposition of cobalt-containing pillars, where the 
electron-beam is constantly illuminating a single spot on the substrate, has been reported in several 
papers [2, 3, 4], any data on the 3D structures of cobalt have been not published so far. We present 
our investigations of tuning the cobalt content in EBID deposit and the first steps in 3D writing of 
nanostructures.  
 All experiments are performed in a Dual Beam system Nova Nanolab 600 SEM (FEI 
Company) equipped with several gas injection systems. The electron beam energy was 5-30 keV, 
current 5-7900 pA and spot size 0.9-40 nm. For deposition dicobaltoctacarbonyl (Co2 (CO)8) was 
used as a precursor gas. Silicon substrates covered by a 100, 200 and 283 nm-thick thermal SiO2 
layer were used as a deposition substrate. 
 The energy-dispersive X-ray spectroscopy (EDX) measurements, for Co, C and O content in 
deposit, were performed by focusing a 5 keV electron beam on the center of the deposit. We have 
performed in situ EDX microanalysis of several Co nanodeposits with different combinations of 
electron-beam energy and current in order to study any correlation between the growth conditions 
and the nanodeposit composition. The cobalt content investigations in EBID deposit has been made 
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on two types of deposit shape: 1x1µm and 0.5x3.5µm. The set of results clearly demonstrates that 
the main parameter governing the nanodeposit content is the beam current. A summary of the 
results is displayed in Fig.1. The influence of the dwell time of the electron beam on one point and 
the refresh time between two passes on the deposit composition has been shown. The cobalt content 
in the samples ranged from 50 to 85 %.  
 

 
Fig.1. Cobalt deposit composition (C – carbon, O – oxygen, Co – cobalt) with different 
combinations of electron-beam energy and current. The data were taken directly after deposition 
(without sublabel) and one month later (with sublabel _old).  
 

   
 
Fig.2. The 2D arrays of cobalt pillars with: left - 1000 nm step, right - 200 nm step.  
 

In another experiment the shape and size tuning of the deposit was investigated. Cobalt 
nanopillars grown at 5 and 30 keV and at low beam currents (5, 25 and 44 pA, respectively) were 
studied as a function of the dwell time and refresh time. The diameter of the pillars varies from 30 
to 200 nm as well as the shape from cylindrical to conical. The 2D arrays of cobalt nanopillars with 
different step were grown (Fig. 2). 
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Структура оксидних плівок з германієвими нанокристалами, 
одержаними імпульсним лазерним осадженням 
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 Властивості матеріалу, як відомо, сильно залежать від хімічної природи та структури 
складових частин цього матеріалу. Зокрема, наноструктуровані напівпровідники, такі як 
кремній та германій, мають властивість значного підсилення видимої фотолюмінесценції, 
тоді як в монокристалічному стані ці елементи непрямозонні та вузькозонні. Застосування 
нових властивостей напівпровідникових наноматеріалів можуть спричинити значний прогрес 
в оптоелектроніці, біосенсориці, наноелектроніці, створенні зображень, магнітної або 
оптичної пам'яті, та інш. 
 В роботі вивчається структура фотолюмінесцентних у видимій області спектра плівок 
з германієвими квантовими точками комплексними методами такими, як атомно-силова 
мікроскопія (АСМ), растрова електронна мікроскопія (РЕМ) та енерго-дисперсійна 
рентгенівська спектроскопія (ЕДРС). 
 Об’єктами були плівки оксидів кремнію, германію, алюмінію (SiO2, GeO2, Al2O3), що 
містять нанокристали (НК) германію. Вони були одержані методом імпульсного лазерного 
осадження зі зворотного низькоенергетичного потоку частинок ерозійного факела в 
вакуумній камері під тиском робочого газу: кисню – 6.5 Па, або аргону – від 13.5 до 200 Па. 
Промінь YAG:Nd3+ лазера, що працював в режимі модульованої добротності (тривалість 
імпульсів 10 нс, їх частота 25 Гц, енергія в імпульсі 0.2 Дж) сканував мішень, що складалась 
зі шматочків германію, чи германію та кремнію, чи германію та алюмінію. Підкладку з 
кремнію (КДБ-10) або скла розташовували в площині мішені. При опроміненні мішені 
виникає факел, що містить частинки германію (кремнію, алюмінію). Вони розсіюються на 
атомах робочого газу, частково окислюються та осаджуються на підкладці. Частина плівок у 
процесі формування була легована золотом, кількість якого в мішені не перевищувала 1%. 
Більші за розмірами частинки осідають поблизу осі факела, менші – на віддалі. Товщини 
плівок відповідно змінювались від сотен до десятків нанометрів. 
 Топометричні дослідження поверхні плівок як нелегованих, так і легованих золотом 
АСМ методом на мікроскопі Nanosurf EasyScan2 в режимі періодичного контакту виявили 
зернисту структуру, що складається із зерен з чіткими межами та порами між ними. 
Поверхня нелегованих плівок, як правило, містить зерна з бімодальним розподілом висот, 
при цьому наближення підкладки до осі ерозійного факелу призводить до зсуву максимумів 
розподілу висот в бік більших розмірів. На рис. 1 демонструється приклад АСМ зображення 
для плівки GeOx з Ge НК. 
 Плівкам, легованим золотом притаманні більші розміри зерен поверхні, зменшуються 
напівширина розподілу зерен за розмірами та шорсткість поверхні. 

 Методом РЕМ (FEI Nova NanoLab 600) на зразках плівок Al2O3 з Ge НК було виявлено 
формування поруватої однорідної структури з розмірами зерен 20 – 30 нм (рис. 2). 
Демонструється прояв наночасток золота як активаторів кристалізаційних процесів. 
 На спектрах ЕДРС спостерігали піки, що відповідають германію, кремнію, алюмінію, 
золоту, кисню та вуглецю. За кількісним аналізом піків було оцінено фазовий склад плівок. 
 Порівнюється структура плівок різних оксидів, обговорюється вплив умов 
формування при імпульсному лазерному осадженні плівок оксидів з квантовими точками 
германію на їх структуру. 
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Рис. 1. АСМ зображення оксидної плівки системи Ge/GeOx, одержаної на відстані 4 мм від 
осі ерозійного факела: зверху – необроблене АСМ зображення, одержане в режимі 
періодичного контакту; посередині – профіль  плівки, що характеризує розміри зерен; знизу 
– програмно оброблене АСМ зображення для більш чіткої роздільності шорсткуватості 
плівки. 
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Рис. 2. РЕМ зображення оксидних плівок системи Ge НК в Al2O3 матриці: справа – з 
додаванням золота. Темні області – пори в плівці. 
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Останніми роками зросла увага до монокристалів Cd1-xZnxTe (CZT) як наслідок їх 

широкого використання для виготовлення детекторів рентгенівського та γ-випромінювання, 
здатних ефективно працювати за кімнатної температури. Основна сфера, де такі датчики 
знаходять застосування - національна безпека та комп’ютерна томографія.  

Відомо, що ключем до розуміння і контролю процесів, які відбуваються під час синтезу 
та післяростової термообробки кристалів CZT є вивчення природи точкових дефектів (ТД) у 
матеріалі. На жаль, сьогодні не існує робіт, які б систематично розглядали це питання. 

Користуючись методом високотемпературних вимірювань ефекту Холла, можна 
визначити концентрацію домінуючих власних та домішкових ТД у матеріалі та зрозуміти їх 
природу. Тому метою нашої роботи було дослідити поведінку ТД за умов 
високотемпературної рівноваги (ВТРД) точкових дефектів в CZT (Х=0,1), легованому Індієм 
([In]~3*1016 см-3), вимірювання електропровідності (σ) та ефекту Холла під різними тисками 
пари Кадмію.  

Нами було промірено серію зразків у широкому інтервалі високих температур (500-1200 
K) під тиском пари Cd, Te та Zn. Цікаве явище спостерігалось при тривалій витримці зразка 
при температурі 750 К і PCd,max (рис. 1.) Нагрівання до цієї температури зумовлює зростання 
питомої провідності, при витримці в цих умовах σ злегка зростає і на її значення не 
впливають різкі зміни (як збільшення, так і зменшення) тиску пари Cd. Семигодинне 
знаходження зразка в цих умовах привело до стабілізації питомої провідності на рівні σ 
~1.6*10-2 (Ом·см)-1. Нагрівання до 870 К дещо підвищило значення σ, проте різке підвищення 
тиску пари Кадмію спричинило до стрибка електропровідності на ~1,5 порядки (~ в 25 разів).  

Аналізуючи залежності концентрації 
електронів від тиску пари Кадмію при сталій 
температурі (рис. 2) видно, що відповідні лінії 
для зразка CZT лежать нижче ліній для 
нелегованого CdTe. Нахили таких залежностей 
становлять: 0,31 для 1170 К, 0,25 для 1070 К і 
0,2-0,25 для 970 К. Нахил, рівний 1/3 для 1170 К, 
свідчить про домінування власних 
двозаряджених донорних точкових дефектів. У 
CdTe в даній області домінують двозарядні 
міжвузлові атоми Кадмію Cd +
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 i , очевидно, що і 

в нашому випадку маємо аналогічну ситуацію, 
оскільки вміст цинку в кристалах невисокий та 
й тиск пари цього металу нижчий, ніж у кадмію. 

Відхилення від ліній для нелегованого CdTe (рис. 3) в сторону зменшення концентрації 
електронів можна пояснити як зміцненням ґратки CdTe при введенні Цинку, що повинно 
вплинути на зростання ентальпії утворення власних донорів в матриці CZT, зокрема, Кадмію, 
так і збільшенням кількості вакансій цинку, що є характерним для ZnTe. 

Рис. 1. Фрагмент часової залежності 
електропровідності (лінія 1) від 

температури зразка CZT:In (лінія 2) і 
кадмію (лінія 3) 

(5)V
o
Zn  + 2e − ↔ V −2

Zn  
Зменшення значень нахилів при переході від 1173 К до 973 К пов’язане із зменшенням 

концентрацій власних дефектів і зростанням впливу домішкової провідності. Для ізотерм, 
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проміряних при температурах 670 і 770 К залежності від тиску пари Кадмію не було, що 
зумовлено впливом домішки Індію. В цьому випадку рівняння електронейтральності можна 
записати наступним чином: 

 [е−] = [In +
Cd ]  (6)

Вимірювання ізобаричних залежностей концентрації електронів (сталий тиск пари 
кадмію) дозволили встановити ентальпії генерації електронів у встановлених 
термодинамічних умовах (рис. 3 і табл. 1). Зі зростанням температури і тиску пари кадмію 
нахили ліній зростали від 0.62 еВ при 0.01 атм до 0.93 еВ при 1 атм., що вище відповідних 
значень для нелегованого CdTe, але самі лінії залежностей були розташовані нижче 
аналогічних ліній для CdTe. Це може бути пов’язано з присутністю значної кількості 
вакансій цинку, які поводять себе як акцептори. При нижчих температурах і тисках пари 
Кадмію (PCd=0.001 та 0.0001 атм) концентрація електронів практично не залежала від 
температури, що зумовлено домішковою провідністю індію. Температура переходу від 
домішкової провідності до такої, зумовленої власними носіями, починається  при ~770 К. 

 
 

Табл. 1. Ентальпія генерації електронів для ізобаричних залежностей  
концентрації електронів при 600-1100 К в легованому Індієм CZT (рис. 3) 

 
 

№ 
ізобари 

Тиск пари Cd для 
відповідної ізобари, атм 

ΔH, 
еВ 

Температурний інтервал для 
ізобари, K 

1 1 0.93 1169 - 1085 
2 0.33 0.81 1021 - 977 
3 0.1 0.72 975 - 902 
4 0.01 0.62 876 - 783 
5 0.001 0.09 779 - 683 
6 0.0001 0 680 - 613 
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Рис. 3. Ізобаричні залежності 
концентрації носіїв заряду (табл. 1) від 

температури для зразка CZT:In (пунктирні 
лінії – ізобари для нелегованого CdTe, див. 

табл. 1)  

Рис. 2. Ізотермічні залежності 
концентрації носіїв заряду від тиску пари 

Кадмію для зразка CZT:In (пунктирні лінії – 
ізотерми для нелегованого CdTe) 

 
Висновки: 
 
Вперше проведено дослідження електричних характеристик кристалів Cd1-xZnxTe:In в 

умовах високотемпературної рівноваги точкових дефектів. Проаналізовано вплив 
термообробки і відхилення від стехіометрії на концентрацію носіїв заряду. Помічено різке 
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збільшення (~1,5-2 порядки) електропровідності та концентрації електронів під час відпалу 
зразка при температурі 770 К.  Проведено порівняння отриманих даних із нелегованим CdTe 
в світлі теорії квазіхімічних реакцій. Крегера. Встановлено, що при температурі 1173 К 
нахил залежності концентрації електронів від тиску пари Кадмію складає 1/3, що свідчить 
про домінування в даній області ТД Cd +2

 i , як і для нелегованого CdTe; при нижчих 
температурах спостерігається значний вплив домішкової провідності, зумовленої наявністю 
домішки Індію в кристалі. З ізобаричних залежностей визначено ентальпії генерації 
електронів для даних термодинамічних умов. 
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Напівпровідникові матеріали для термоелектричних елементів 

Єремчук В.О., Люба Т.С., Рачковський О.М., Турніцький В.О. 

Кам’янець-Подільський національний університет, E-mail: fizkaf@ua.fm 

На даний час сполуки АIVВVI є одними з найперспективніших напівпровідникових 
матеріалів для створення активних елементів, що функціонують в інфрачервоній області 
оптичного спектру та термоелектричних перетворювачів енергії, які працюють в інтервалі 
температур від кімнатної до 800-900 К. Високій термоелектричній ефективності 
халькогенідів свинцю сприяє багатоеліпсоїдальний характер їх енергетичного спектру (N=4) 
і низькі значення теплопровідності ґратки (χ~2,09⋅10-2 Вт/см⋅К) при порівняно високій 
рухливості носіїв (μ~1000 см2/В⋅с). Сприятливим фактором для термоелектричної 
добротності халькогенідів свинцю є також велике значення діелектричної проникності ε0. 
Завдяки цьому відбувається суттєве зменшення поперечного перерізу розсіювання 
електричних заряджених домішкових центрів і мале розсіювання на іонізованих домішках. 
Ця обставина особливо суттєва для добротності термогенераторних матеріалів, в яких 
оптимальна концентрація носіїв, як правило, значно переважає 1019 см3. 

Телурид свинцю кристалізується з граткою типу NaC1, яка є характерною для 
іонних кристалів. Природа  хімічного  зв’язку  є  складною  і  наближається до іонно-
ковалентно-металічного. За умови реалізації тільки іонного зв'язку можна стверджувати, 
що двовалентний атом свинцю віддає два електрони на зв’язок із атомами телуру і 
залишається у вигляді іона Рb+2, а атоми телуру мають двозарядний від’ємний заряд 
Те-2. Іонність ґратки виявляється і у значній (на порядок величини) різниці між статичною 
ε0 і високочастотною ε∞ діелектричними проникностями. РbТе кристалізується із значним 
відхиленням від стехіометричного складу і двосторонньою областю гомогенності. Це є 
причиною створення великої кількості (1018-10 І9см -3) електричноактивних власних 
дефектів — вакансій у підгратці металу і халькогену. 

Синтез здійснювався методом прямого сплавлення з примусовим перемішуванням 
компонентів при температурах 1240 К [1,2]. Для синтезу використовувались телур чистотою 
В4 та свинець чистотою В3, взяті у стехіометричному співвідношенні масою до 15 г. 
Зважування речовин проводили на аналітичних терезах ВЛР-200г другого класу точності. 
Тип провідності сполуки змінювали відхиленням від стехіометрії — для отримання n-типу 
провідності у ампули завантажували надлишок (до 10 %) Pb, а для р-типу — такий же 

надлишок Те. Після цього на вільному краї 
ампули робили звуження (капіляр) і 
під’єднували її до вакуумного насоса. 
Температурні умови синтезу оцінені 
обчисленням значень константи хімічної 
рівноваги методами хімічної термодинаміки та 
уточнені з урахуванням розмірів та геометрії 
кварцових ампул. 

Герметизовані ампули розміщували у 
двозонних електропечах опору, в яких і 
здійснювався безпосередній процес синтезу 
сполук. Живлення електропечей, а також 
стабілізація температури в них здійснювались з 
використанням високоточних регуляторів 
температури ВРТ-3. Температуру 

контролювали термопарами „хромель-алюмель”. Оскільки їх сигнал перевищує допустимі 

2 
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Рис. 1. Пристрій для дослідження 
термоелектричного елемента.
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значення системи ВРТ-3 (вона розрахована на роботу з термопарами ПП 30/6 („платина-
платинородій”)), то цей сигнал зменшувався за допомогою подільника, виготовленого із 

змінних резисторів. Відповідність 
сигналу перевірена в усьому 
робочому діапазоні температур. 
Сигнал термопар вимірювали 
мілівольтметром В7-16А. 

Процес дослідження 
термоелектричного елементу 
проводили у такій послідовності. 
Нижній і верхній краї зразка 
нагрівали до температури 50 °С. У 
такому режимі пристрій (рис.1) 
працював не менше однієї години 
для стабілізації теплових потоків. 
Потім поступово верхній край 
нагрівали до вищих температур і з 
кроком (1 … 5) °С вимірювали 
значення термоерс за допомогою 
мілівольтметра. Температуру 
нижнього краю зразка залишали 

незмінною. Числові значення різниці температур країв зразка і термоерс  заносили у 
таблицю, а потім будували графічні залежності U=f(ΔT). З цих графіків і визначали значення 
коефіцієнта термоерс і різних частинах і обчислювали його середнє значення. 

Рис.2. Залежність термоерс від різниці 
температур на краях зразка.

Як показали дослідження [3], графічні залежності величини термоерс від різниці 
температур країв зразків мали прямолінійний характер для прямого та інверсного нагрівання, 
що свідчить про достатню однорідність зразків. Результати даних досліджень відтворені на 
рис. 2. 

Рис. 3. Термоелемент (зліва) і термоелектричний модуль (справа). 
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З віток n- і р-типів провідності виготовляли термоелемент, змонтований на скляній 
підкладці. Для виготовлення термоелемента на поверхні пресованих зразків осаджували 

метали методом електролізу: на 
зразки електронної провідності 
— мідь, а на зразки діркової 
провідності — нікель. 
Матеріалами використані водні 
розчини CuSO4 та NiSO4. 
Тривалість осадження складала 
до 20 хв при робочій напрузі 
(1,5 … 2) В та густині струму 
до 2,5 А/м2. Осаджені метали 
давали змогу використати 
метод звичайного паяння віток 
термоелементів з 
використанням стандартного 
припою, що полегшувало їх 
монтування. Вітки електронної 
та діркової провідності 
термоелемента сполучались 
мідною фольгою, з якої також 

виготовлені вихідні контакти. Оскільки температура плавлення припою складає 320 °С, то 
робочі температури пристрою обмежували величиною в 300 °С. Зразки термоелемента та 
термоелектричного модуля показані на рис. 3. Коефіцієнт термоерс такого перетворювача 
складав (100…150) мкВ/К. 

Залежність термоерс термоелемента від 
температури
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Рис.4. Залежність термоерс від температури для 
виготовленого термоелемента.

Для даного термоелемента було проведено вимірювання залежності термоерс від 
температури. Результати подані на рис. 4. 

Змінюючи хімічний склад і умови синтезу можна отримувати і інші термоелектричні 
матеріали. В таблиці 1 наведені числові значення коефіцієнта термоерс окремих з них. 

Таблиця 1. 
Сполука Коефіцієнт термоерс, мкВ/К 
p-PbTe 640…660 
n-PbTe 590…600 
p-GeSe 780…800 
n-GeSe 750…770 
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Summary 
In the present work proposed explanation of the spectra obtained in [1]. In the frame of local-field 
method [3-5] were obtained effective susceptibilities for cone-like nano-hills and two-dimensional 
homogeneous arrays with spatial distribution of meso-particles by their linear dimensions. The 
luminescence spectra profiles for different materials calculated using Levshin rule [2]  
 
Introduction 
Nowadays the experiments of luminescence of nano-hills obtained by laser scanning along the 
semiconductor surface were reported [1]. The effect of luminescence by the nano-hills in this work 
was explained by existing variband structure of the nanorod in which the spatial quantization are the 
cause of luminescence occurring. This explanation seems to us rather not well-grounded. 
Calculation of the system with spatial quantization did not give us adequately satisfactory 
explanation. From the other hand, one can suppose that because rather big linear dimensions of 
nano-hills, the spatial quantization effects do not become apparent. On the contrary the local-field 
effects can give the forthcoming result. 
 
Main equations 
Near-field method was developed in [3-5], in the frame of the one effective susceptibility of meso-
particle  
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Function, ( )ωχ kj  - effective susceptibility of bulk material. Numerical calculations were performed 
using dielectric function for bulk material measured and calculated in [6]. Absorption functon for 
two-dimensional meso-particles array distributed by linear dimensions was obtained in the frame of 
the mehods developed in paper [5]. 

( ) ( ){ }∫ Χ=
2

1

)*0()0(*Im
2

ρ

ρ

βββ ρρρω
iiijlijl EEFFfdQ  , 

where  is effective susceptibility of 

cone shaped nano-hills array. 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )ωχωχωρρδω βα
ρ

ρ

β
jljlqijijqjl zzkaGfdzk ~~,,,,,

1
2

1

−

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
+=Χ ∫

rr

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 148

mailto:pyatnyx@gmail.com


Лашкарьовські читання – 2010 
 
Results 
Effective susceptibilities of single cone-shaped meso-particle for different axial dimensions are 
shown in Fig.1a. Luminescence spectra for different models of distributions (parameter of particle 
shape: red is volume constant, blue is radii constant ) shown in Fig.1b  

 
 
Conclusion 
We can see from Fig.1 that local field effects lead to rather strong distortion of the initial curve 
describing absorption properties of the material from which the nano-hill is made. Comparison of 
calculated and experimentally obtained spectra [1] of luminescence allows us to think that the 
luminescence of the nano-hills can be explained by local-field effects. 
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