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Особливості трансформації спектрів фотолюмінесценції 
монокристалів AIIIBV, викликаної слабкою магніто-польовою 

обробкою 
 

Редько С.М., Редько Р.А. 
 

Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова НАН України, 
пр. Науки 45, 03028, Київ, Україна, e-mail: re_rom@ukr.net 

 
Порівняльний аналіз магніто-індукованих змін у спектрах фотолюмінесценції (ФЛ), 

знятих при 77 K, проводився на монокристалах GaAs, InP та GaP n-типу (детальні параметри 
описані в таблиці 1), отриманих за однаковою технологією (методом Чохральського), в 
спектральному діапазоні 0,5-2,0 еВ, при однаковому режимі обробки слабким імпульсним 
магнітним полем (ІМП) - B=60 мТл, t=1 хв, τ=1.2 мс, f=10 Гц. 

Вихідні спектри ФЛ в домішковій області досліджуваних структур містили типові для 
даних об’єктів смуги з піками при: 1,01, 1,22; 1,14; 1,3 та 1,7 еВ для GaAs, InP та GaP, 
відповідно. Було отримано довготривалі коливальні залежності домішкової 
випромінювальної рекомбінації після припинення дії ІМП, які характеризувались виходом на 
деякий рівноважний стан, необов’язково подібний до вихідного. Тривалість релаксаційних 
процесів для різних речовин була різною, але після часу ~ 60 діб стабільний стан був 
досягнутий усіма зразками. 

 
Таблиця 1. Параметри досліджуваних структур. 

Матеріал GaAs InP GaP 
Концентрація носіїв, 

см-3 1-5·1016 1·1018 8·1016 

Товщина, мкм 400 250-300 350 
 
Було виявлено, що характер отриманих залежностей неможливо пояснити зміною 

тільки каналу безвипромінювальної рекомбінації, тому зміна концентрації центрів 
випромінювальної рекомбінації також була залучена до інтерпретації експериментальних 
даних. 

Відомо, що слабке магнітне поле може призводити до послаблення хімічних зв’язків 
між атомами, що може призводити до розриву останніх та руйнування дефектного центру. 
Для усіх досліджуваних матеріалів було виявлено, що магніточутливими випромінюючими 
центрами є донорно-акцепторні (ДА) пари. В таблиці 2 представлені дані щодо найбільш 
ймовірної природи центрів випромінювальної рекомбінації, чутливих до дії МП. 

 
Таблиця 2. Найбільш ймовірні випромінюючі магніточутливі центри у кристалах A3B5. 

 

Матеріал GaAs InP GaP 
Енергія максимуму 

смуги 
випромінювання, 

еВ 

1.01 1.22 1.14 1.3 1.7 

Тип дефекту 
ДА пара за 
участю VGa 
CuAs+VAs 

TeAs+VGa 
TeAs+CuGa 

FeIn+VP 
OP, 

глибокий 
донор 

CuGa+TeP 

Джерело 1, 2 2 3 4, 5 5 
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Як слідує із представлених даних, магніточутливими центрами в монокристалах AIIIBV 
є комплекси, до складу яких входять точкові дефекти (вакансії) та домішкові атоми. Слід 
відмітити, що у більшості випадків як домішкові атоми, які входять до складу 
випромінюючих центрів, виступають як неконтрольовані домішки (Cu, Fe, O та інші), так і 
атоми легуючого матеріалу. Таким чином, обробка досліджуваних напівпровідникових 
сполук слабким магнітним полем призводить до довготривалої трансформації спектрів їхньої 
випромінювальної рекомбінації, що зумовлено конкуруючими в часі процесами 
випромінювальної та безвипромінювальної рекомбінації. Чутливість до магніто-польової 
обробки саме ДА пар, очевидно зумовлене відносно легкою зміною спінового стану 
складових домішково-дефектних комплексів, які під впливом магнітного поля можуть 
піддаватись руйнуванню. 

Отримані результати дають підстави стверджувати, що вплив слабкого ІМП, в 
залежності від режиму обробки, може бути досить суттєвим та призвести до незворотних 
деґрадаційних процесів у мікроструктурі речовини. Тому вплив полів такого характеру слід 
враховувати при розробці та проектуванні приладів мікро- та оптоелектроніки, що 
перебувають під впливом пасивної чи активної дії слабкого магнітного поля. 
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Luminescence proprties of the  
cone-like nano-hill arrays   

 
V.Piatnytsia, V.Lozovski  

  
Department of Mathematics, Theoretical Physics and Computer Sciences, Institute of High 

Technologies, National Taras Shevchenko University of Kyiv, Glushkov ave.2 build.5, Kyiv, 03022, 
Ukraine, e-mail: pyatnyx@gmail.com 

 

Summary 
The luminescence spectra of the cone-like nano-hill arrays were theoretically studied. The effective 
susceptibilities of the system under consideration were obtained in the frame of local-field method. 
Different types of spatial distribution of meso-particles by their linear dimensions and shapes were 
taken into account. The obtained results were compared with the luminescence spectra measured 
experimentally.  
 
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 results. 
 
The main equations 
Proposed in the work approach for calculation of absorption and luminescence spectra of 2D nano-
particle arrays is based on the local-field method in the effective susceptibility concept [3-5]. The 
effective susceptibility of the meso-particles array was calculated with Gauss distribution function 
and Lifshits-Slezov-Wagner distribution function having the form [6]  

( ) ( ) ( )2 21 exp
1

DB
LS

Cf h C u u u x x
u

− ⎛ ⎞= − + + ⎜ ⎟−⎝ ⎠
, whrere 

maxh
hu = , maxh  is maximal dimension of 

the particle in the array, x is parameter of the model ( 10 ≤≤ x ) . As a result, one obtained for 
effective susceptibility       

( ) ( ) ( )[ ] ( )∫ ∫ ωχωχω+δ=ωΧ
−

α dhhdhhnzzkaGhfhfzk jljlqijijqjl ,~,~,,,)()(,,
1rr

, 

with ( )ω,,, qij zzkG
r

 Green dyadic and ( )hjl ,~ ωχ  effective susceptibility of a single nano-particle at 
the surface. The bulk material parameters are taken from the reference book [7]. 
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Results  
The luminescence spectra obtained in the work are shown in Fig.1.  

 
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. 
 
References 
[1]  Medvid A, Dmytruk I, Onufrijevs P, Pundyk I, 2007 Phys. Stat. Sol. 4, No. 8, 3066–3069. 
[2] Levshin V, 1936 Acta physica polonica 5, 379. 
[3] Keller O, Garm T, October 1996 J. Opt. Soc. Am. B. 13 No. 10. 
[4] Lozovski V. 2001 Physica E 9 642-651. 
[5] Lozovki V, Tsykhonya A, 2007 International Journal of Theoretical Physics 12 No. 3 31-51. 
[6]   Vengrenovich R.D, Ivanskii B.V and Moskalyuk A.V,  2007 Journal of Experimental and 

Theoretical Physics, 104, No. 6, 906–912. 
[7] Poerschke R, Semiconductors, Germany, Berlin, Springer-Verlag, 1991. 
 

                            a)                                                               b)                                             
Fig.1. Luminescence spectra a) Si0.7Ge0.3/Ge: 1a) corresponds Lifshits-Slezov distribution 
(x=1), 2a) is Wagner distribution (x=0), 3a) is Gauss distribution, 4a) in experimental 
curve, b) SiO2/Si :1b) is x=0 disrtibution, 2b) is Gauss distribu2,0 
, 3b) is experimental curve. 
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Измерение параметров рекомбинации неравновесных носителей 
заряда в приповерхностных слоях монокристалла германия 

 
Уколов А. И., Надточий В.А., Уколова Ю.В. 

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

 г. Славянск, ул. Генерала Батюка, 19, Ukolov_aleksei@mail.ru 
 
В работе выполнены исследования возможности использования фотоэлектрического 

метода для измерения диффузионной длины LD и времени жизни τ неравновесных носителей 
заряда в приповерхностных слоях кристаллов, имеющих структурные отличия с объемом. 
Измерения проводились при разных условиях генерации неравновесных носителей заряда 
(рис.1): узкой полосой слабопоглощающегося света (а), сфокусированным световым пятном 
от нити накаливания (б) и от лазера с длиной волны λ=640 нм (в). Теоретический анализ 
глубины генерации неравновесных носителей заряда в образце Ge показал, что излучение 
вольфрамовой нити накаливания можно считать слабопоглощающимся и проникающим 
вглубь образца до 5 мм, т.к. большая часть спектра излучения находится в инфракрасном 
диапазоне.  В результате использования  зонда от лазерного источника излучения с длиной 
волны λ=640 нм глубина генерации неравновесных носителей заряда составляла 0,5мкм. 

 
Рис.1. Геометрия области генерации неравновесных 
носителей заряда в полупроводниковом образце Ge 
 
 В стандартном  случае (рис.1,а), теория которого 
описана в [1,2], очень узкая область полупроводника 
освещается световой полосой, так что во всем объеме 
освещенной области происходит равномерная генерация 
электронов и дырок. При этом на геометрические 

размеры освещенной области накладываются ограничения l >>w и x >> LD, где l- длина, а w- 
ширина световой полосы на поверхности кристалла, x – расстояние от световой полосы до 
коллекторного зонда. Эти ограничения затрудняют применение данного метода для малых 
по площади структур или тонких дефектных слоев на поверхности кристаллов. Однако этот 
вопрос  можно решить, сфокусировав поток освещения в пятно очень малого диаметра. В 
таком случае изменится зависимость распределения концентрации неосновных носителей 
заряда, например ∆n для p-Ge от расстояния x. 
 Определим концентрацию избыточных электронов ∆n в результате точечного 
освещения полупроводника из решения уравнения непрерывности  

gdivj
e

n
t
n

n
n

++
Δ

−=
∂
Δ∂ 1

τ
,                                                      (1) 

где ∆n/τn – слагаемое, учитывающее рекомбинацию носителей; ndivj /e – дивергенция потока 
неосновных носителей; g – скорость генерации носителей светом. В стационарном случае 
∂∆n/∂t = 0 и распределение концентрации неосновных носителей вдоль оси х в неосвещенной 
части образца (g=0), сводится к уравнению 

02

2

=
Δ

++
Δ

−
dx

ndE
dx

ndDn
nn

n

μ
τ

                                                 (2) 

В случае, когда световым зондом является точка (пятно) уравнение (2) преобразуется к виду: 
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2

=
Δ

−
Δ

+
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L
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L
L
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nd ,                                                   (3) 
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где LE – дрейфовая длина неосновных носителей заряда. Общим решением этого уравнения 
является  

xx eCeCn 21
21

αα +=Δ                                                          (4) 
при  x≥0 и LE→0 

DL
x

Cen 2
−

=Δ                                                               (5) 
Полученное выражение (5) использовали для определения LD для примеров (б,в), а для 
примера (а) формулу [1,2] 

DL
x

Cen
−

=Δ                                                                (6) 
Уменьшение величины ∆n вблизи поверхности в результате создания дефектов структуры и 
увеличения скорости рекомбинации в приповерхностном слое [3] сказывается только на 
расстояния не более LD от поверхности [4], что учитывалось выбором величины х при 
измерениях.  
 Экспериментальную проверку выполнения равенства (5) проводили на  образцах  n-Ge 
с удельным сопротивлением ρ=45ом·см, размерами 3×4×10мм3 с введенными в 
приповерхностный слой деформационными дефектами по методике [3]. Измерения 
выполнены при различной геометрии области генерации неравновесных носителей заряда. 
По полученным данным построены графики зависимостей логарифма напряжения в 
коллекторной цепи lgU от координаты x (рис.2). Для определения изменений концентрации 
неосновных носителей ∆n~lgU, связанной с рекомбинацией в приповерхностном слое, 
измерения проводили в интервале 0<x<LD.  

 
Рис. 2. График зависимости lgU(x) при различной геометрии области генерации 
неравновесных носителей заряда: ■ – освещение тонкой полосой света с плоской областью 
генерации неравновесных носителей заряда, × – освещение малым световым пятном с 
цилиндрической областью генерации по всей толщине образца, ▲– освещение малым 
световым пятном с цилиндрической областью генерации на глубине до 0,5 мкм 
 
На рис.2 наблюдаются небольшие разбросы результатов измерений и расчетных значений LD 
по (5) и (6), указанных в таблице при различных условиях генерации неравновесных 
носителей заряда.  
 
 
 
 
Они близки также к значению LD, найденному методом модуляции проводимости в точечном 
контакте с поверхностью полупроводника при малых временах задержках измерительного 

Фотоэлектрический метод 
LD,мм 

Метод модуляции проводимости 
 LD,мм 

0,491(а) 0,489(б) 0,507(в) 0,505 
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импульса [3] по формуле τDLD = , где D – коэффициент диффузии неравновесных 
носителей заряда. 

Таким образом, в работе показана возможность применения фотоэлектрического 
метода для измерения параметров неравновесных носителей заряда в тонких 
приповерхностных слоях с повешенной концентрацией структурных дефектов. Переход к 
точечному освещению образца позволяет получать такую информацию на малых по 
площади структурах.  
 
1. Goucher F.S. Phys. Rev.,1951,v.81, №3, p. 475. 
2. Valdes L. Proc. IRE., 1952, v.40, №11, p. 1420. 
3. NadtochyV., Nechvolod N., Golodenko N. Functional materials, 2003, т.4, №3, с.556. 
4. Смит Р. Полупроводники. Пер. с англ. – М.: Мир,1982, 560с. 
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Трансформація  екситонної фотолюмінесценції  монокристалів 
CdTe:Cl під дією НВЧ-опромінення 

 
О. П. Лоцько, Р.А. Редько 

 
Інститут фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України 

пр. Науки, 41, м. Київ, 03028, div47@isp.kiev.ua 
 

Телурид кадмію залишається перспективним матеріалом для виготовлення детекторів 
іонізуючого випромінювання, що широко використовуються у медицині, системах охорони, 
системах радіаційного моніторингу, в дослідженнях космосу [1]. Хоча властивості 
монокристалів телуриду кадмію вивчаються вже тривалий час, широке поле експлуатації 
детекторів у різних умовах вимагають нових досліджень. Тому, уточнення властивостей 
цього матеріалу на всіх технологічних етапах і детальне вивчення трансформації домішково-
дефектної структури під дією зовнішніх чинників є актуальним і дуже важливим. 

У даній роботі досліджувався вплив НВЧ-обробки на низькотемпературну, екситонну 
фотолюмінесценцію (ФЛ) монокристалів CdTe:Cl. Досліджувані зразки:  монокристали 
телуриду кадмію, леговані домішкою хлору різної концентрації 5⋅1017 та 5⋅1019 cм-3. 
Потужність НВЧ-опромінення 7,5 Вт/см2, частота 2,45 ГГц. НВЧ-обробка проводилася в 
спеціальному режимі тривалістю по 3 с з інтервалом між обробками 2–4 с тому, що саме при 
такій обробці малими дозами опромінення вдається уникнути неоднорідного перегріву 
зразка.  

У екситонних спектрах ФЛ монокристалів телуриду кадмію спостерігаються: лінія 
вільних екситонів, лінія (D0,X), пов’язана з екситонами зв’язаними на донорах та лінія (A0,X), 
пов’язана з екситонами, зв’язаними на акцепторах. У зразках легованих хлором крім ліній, 
які спостерігаються для нелегованого CdTe, з’являються 2 нові лінії – G та W, які 
пов’язуються з екситонами, зв’язаними на акцепторах, де акцептор є складним комплексом з 
участю хлору.    

Після НВЧ-опромінення спостерігається збільшення інтенсивності лінії ФЛ (D0, X) і 
ліній екситонів, зв’язаних на акцепторах. Очевидно причиною такого зростання 
інтенсивності екситонних ліній ФЛ є активація донорних центрів ClTe викликаних НВЧ-
опроміненням. Порівнюючи спектри ФЛ монокристалів CdTe:Cl після НВЧ–обробки з 
термічним відпалом можна сказати, що зміни викликані НВЧ–опроміненням мають 
атермічний характер. 

Встановлено, що залежність інтегральної інтенсивності екситонної 
фотолюмінесценції від часу НВЧ–обробки змінюється немонотонно: спадає після НВЧ-
опроміненя протягом 10 с, внаслідок генерації центрів безвипромінювальної рекомбінації,  
досягає максимального значення після НВЧ-опроміненя протягом 30 с за рахунок 
ефективного гетерування центрів безвипромінювальної рекомбінації і спадає при 
подальшому збільшенні часу НВЧ–обробки внаслідок активації нових безвипромінювальних 
центрів у монокристалах CdTe:Cl.  

Виявлено зміщення енергетичного положення екситонних ліній ФЛ в залежності від 
тривалості НВЧ-обробки, які можна пов'язати з впливом кулонівської взаємодії ізольованих 
акцепторних центрів VCd з акцепторними центрами на яких зв’язується екситон. Це 
підтверджується поведінкою спектрів крайової ФЛ, де чітко видно зміну концентрації 
вакансій кадмію в залежності від часу НВЧ-опромінення зразків. Такі зміни відбуваються 
внаслідок формування та трансформації комплексів VCd і ClTe. 

 
[1]Телурид кадмію: домішково-дефектні стани та детекторні властивості: 

монографія  /  Д. В. Корбутяк, С. В. Мельничук, Є. В. Корбут, М. М. Борисюк – К.: "Іван 
Федоров", 2000. – 198 с. 
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ЭПР исследования NO3
2- радикалов в синтетическом 

гидроксилапатите 
 

Носенко В.В., Ворона И.П., Ищенко С.С., Баран Н.П., Затовский И.В.*, 
Городилова Н.А.* 

  
Институт физики полупроводников им. В.Е. Лашкарёва НАН Украины 

проспект Науки, 45, Киев 03028, Украина, vv_nosenko@yahoo.com  
*Киевский национальный университет им. Т. Шевченка 

ул. Владимирская, 64, Киев 01033, Украина 
 

Синтетический гидроксилапатит (ГАП) из-за своей биосовместимости с костной 
тканью широко используется как материал для костных имплантатов. ГАП благодаря 
высокой радиационной чувствительности является перспективным материалом для создания 
высокочувствительных ЭПР дозиметров. Это обуславливает исследовательский интерес к 
ГАП, а также к изменениям его структуры и свойств под различными внешними 
воздействиями. С другой стороны, хорошо известно, что свойства ГАП существенным 
образом зависят от примесной подсистемы материала. Наиболее изученной примесью в ГАП 
является углерод, влияние которого на свойства материала исследованы методами рентгено-
структурного анализа, ИК-спектроскопии и ЭПР. В то же время в ГАП регистрируется также 
азот, который, по-видимому, в качестве неконтролируемой примеси входит в структуру ГАП 
в процессе получения материала и свойства которого изучены недостаточно. Целью данной 
работы является определение радиоспектроскопических параметров и исследование 
структуры, а также свойств центров NO3

2- в γ- и УФ- облученном синтетическом ГАП. 
Порошки синтетического ГАП были синтезированы в результате смешивания в водном 

растворе солей (NH4)2HPO4, Ca(NO3)2. Образцы были облучены γ-лучами от источника 60Со с 
мощностью 2.58×10−2 C kg−1 s−1 (100 R/s) при комнатной температуре. По оценкам 
поглощенная доза составляла около 10 kGy. Для облучения ультрафиолетом использовалась 
ртутная лампа высокого давления типа ДРТ. Время облучения составляло 4 часа. Спектры 
ЭПР регистрировались при комнатной температуре в Х диапазоне.  

В синтетическом ГАП впервые наблюдалось образование центров NO3
2- под 

воздействием УФ- света. Показано, что при УФ облучении в ГАП образуются два типа 
центров NO3

2- - NO3
2-(I) и NO3

2-(II). Спектры ЭПР центров характеризуется параметрами: 
NO3

2-(I) - g⎜⎜ = 2.0017, g⊥ = 2.0057 и А⎜⎜ = 6.70 mT, А⊥ = 3.51 mT; NO3
2-(II) - g⎜⎜ = 2.0017, 

g⊥ = 2.0057 и А⎜⎜ = 6.70 mT, А⊥ = 3.27 mT. При γ-облучении наблюдался только один тип 
NO3

2- дефектов, а именно NO3
2-(II). Исследовано влияние термического отжига на комплексы 

NO3
2-. Обнаружено, что отжиг до 2500С уменьшает концентрацию центров NO3

2-(I) и NO3
2-

(II), в то же время для NO3
2-(II) наблюдалось увеличение величины сверхтонкого 

взаимодействия А⊥. 
На основании экспериментальных результатов предложены модели центров, согласно 

которым NO3
2- образуют комплексы с другим непарамагнитным дефектом решетки. Отличия 

параметров центров NO3
2-(I) и NO3

2-(II) обусловлены различным расстоянием между NO3
2- и 

этим дефектом решетки. 
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Еволюція стану поляризації світла в середовищі, анізотропія 
якого описується другою теоремою еквівалентності Джонса 

 
І. С. Коломієць1, С. М. Савенков2, Е.А. Оберемок3 

 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна, 03127, Київ,  
пр. Глушкова, 2, Тел.: +380-44-526-0570, e-mail:1vanyxa05@rambler.ru, 2 sns@univ.kiev.ua 

 
Поляриметрія як інструмент дослідження різних середовищ набула досить широкого 

розвитку та на данний момент має велику кількість практичних застосувань, що в основному 
базуються на використання інтегральних матричних методів Джонса та Мюллера. В той же 
час для вирішення певного класу задач необхідним є дослідити еволюцію стану поляризації в 
різних анізотропних середовищах, що можна реалізувати базуючись на диференційних 
матричних методах Джонса та Мюллера. Не дивлячись на це застосування диференційних 
матричних моделей на сьогодні обмежувалось дослідженням анізотропних характеристик 
середовищ з чотирма базовими видами анізотропії [1-2], а також більш складного випадку 
середовища, з еліптичною фазовою анізотропією (перша теорема еквівалентності Джонса 
[3]). Метою даної роботи є дослідження еволюції стану поляризації світла в середовищі, 
анізотропія якого описується другою теоремою еквівалентності Джонса [4-5].  

Виходячи з [6] диференційна матрична модель Мюллера для середовища з 
комбінацією лінійної амплітудної та циркулярної фазової анізотропії може бути записана в 
наступному вигляді: 

  

0 0

0 0

0 0

0 cos(2 ) sin(2 ) 0
cos(2 ) 0 2 0
sin(2 ) 2 0 0

0 0 0 0

m

ξ θ ξ θ
ξ θ φ
ξ θ φ

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥=
⎢ ⎥−
⎢ ⎥
⎣ ⎦

    (1) 

де 0ξ - питома величина лінійної амплітудної анізотропії, 0φ  відповідно, питома величина 
циркулярної фазової анізотропії.  
 Диференційна матрична модель (1) визначає явний вигляд векторного рівняння 
переносу: 

dS mS
dz

=       (2) 

де S – вектор Стокса, що описує поляризаційні властивості світла, що розповсюджується у 
середовищі [7]. 
 Розв’язуючи рівняння (2) з початковими умовами, що відповідають лінійно 
поляризованому світлу з азимутом θInp: 1 2 3 4(0) 1; (0) cos 2 ; (0) sin 2 ; (0) 0Inp InpS S S Sθ θ= = = = , 
можна отримати розв’язок у вигляді:  

1,2,3,4 1,2,3,4( ) ( , (0), )ijS z f m S z=     (3) 
де 1,2,3,4 ( )S z  – параметри Стокса світла на виході шару анізотропного середовища товщиною 
z , 1,2,3,4 (0)S  - параметри Стокса світла на вході шару анізотропного середовища (початкові 
умови записані вище). Функція (3) представляє еволюцію параметрів Стокса від координати 
z в напрямку розповсюдження світла. 
 При розповсюдженні поляризованого світла в середовищі вкрай інформативними є 
еволюція параметрів еліпса поляризації світла як функції z, а саме, азимута 0θ , та кута 
еліптичності Оe  еліпсу поляризації, які визначаються наступним чином:  
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     3

2

1
2O

Sarctg
S

θ
⎡ ⎤

= ⎢ ⎥
⎣ ⎦

      (4) 

4
2 2

2 3

1
2O

Se arctg
S S

⎡ ⎤
⎢ ⎥=
⎢ ⎥+⎣ ⎦

     (5) 

На Рис. 1 представлена еволюція азимута еліпса поляризації в середовищі з 
комбінацією лінійної амплітудної та циркулярної фазової анізотропії, яка отримана на основі 
рівняння (4)  
 
 

 
 

Рис. 1 Еволюція азимуту Oθ  еліпса поляризації початково лінійно поляризованого світла з 
азимутом 0,75( )Inp радθ = −  від координати z в середовищі з комбінацією лінійної амплітудної 
та циркулярної фазової анізотропії ( 0 01, 44(1/ ), 0,3( / ), 0,7( )мм рад мм радξ φ θ= = = ). 

 
Таким чином, азимут є аперіодичною функцією координати і асимптотично прямує до 

величини, яка відповідає азимуту еліпса поляризації власної поляризації для даного 
середовища. 

Використовуючи рівняння (5) та отриманий розв’язок у формі (3), можна бачити, що 
кут еліптичності еліпсу поляризації при розповсюдженні світла в даному класі анізотропних 
середовищ є 

0Oe =        (6) 
що відповідає вхідному лінійно поляризованому світлу.  
 

Висновки 
 

1. Використовуючи диференційний метод Мюллера та векторне рівняння переносу, було 
отримано еволюцію параметрів Стокса світла, що розповсюджується в середовищі, 
матрична модель якого визначається другою теоремою Джонса, від координати z. 

2. Використовуючи отриманні розв’язки рівняння переносу була промодельована 
еволюція параметрів еліпса поляризації світла в відповідному анізотропному 
середовищі. 
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3. Було показано, що азимут еліпсу поляризації світла є аперіодичною функцією 
координати і асимптотично прямує до величини, яка відповідає азимуту світла з 
власною поляризацією, що розповсюджується в цьому середовищі з найменшим 
поглинанням, а кут еліптичності залишається рівним нулю як у вхідного лінійно 
поляризованого світла. 
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В роботі методом Бріджмена було отримано напівізолюючі кристали CdxHg1-xTe:V, 
CdxHg1-xTe:V, Mn (х = 0,95), CdTe:Ti, CdTe:V з концентраціями домішок NTi = 1,83·1019 см-3, 
NTi = 5·1019 см-3, NTi = 1·1020 см-3, NV = 5·1018 см-3, NV=5·1019 см-3 та досліджено їх кінетичні і 
фотолюмінесцентні властивості. На рис. 1 наведено типові температурні залежності 
електропровідності і холівської рухливості для зразків CdxHg1-xTe:V, Mn (х = 0,95) з 
NV = NMn = 1019 см-3. Рухливість досліджуваних зразків досягає 800 см2/В·с, що пов’язано зі 
стабілізуючою дією марганцю. З температурних залежностей коефіцієнта Холла було 
визначено значення енергії залягання рівня ванадію (0,74 еВ), яке добре узгоджується з 
даними [1] для кристалів CdTe:V. 

Дослідження спектрів низькотемпературної фотолюмінісценції (ФЛ) кристалів  
CdxHg1-xTe:V, CdxHg1-xTe:V, Mn (х = 0,95), CdTe:Ti, CdTe:V проводили на свіжесколотих 
зразках. Спектри фотолюмінесценції для зразків CdxHg1-xTe:V і CdxHg1-xTe:V, Mn (х = 0,95) 
приведено на рис. 2. Для зразка CdxHg1-xTe:V (NV = 1019 cм-3) спостерігаються інтенсивні лінії 
фотолюмінесценції екситонів, зв’язаних на донорах (D0, X) (1,577 еВ) і акцепторах (A0, X) 
(1,570 еВ), що свідчить про високу якість зразка. Лінія (D0, X), пов’язана зі збудженими 
станами донорів. Природа лінії (A0, X) зумовлена екситонами, зв’язаними на домішково-
дефектних комплексах VCd – донор (VCd–D) [1] або VCd–2D [2]. 
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Рис. 1. Температурні залежності електро-
провідності та коефіцієнта Холла зразка 
CdxHg1-xTe:V (x = 0,95), (NV=NMn = 1019cм-3). 

Рис. 2. Спектри низькотемпературної 
фотолюмінесценції зразка CdxHg1-xTe:V 
(x = 0,95) з різною концентрацією V та Mn: 
суцільна лінія – NV = 1019cм-3, 
штрихова лінія – NV=NMn = 1019cм-3 
пунктирна лінія  – NV = 3·1019cм-3. 
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При додатковому легуванні сполуки марганцем CdxHg1-xTe:V, Mn (NV = NMn =  
1019 см-3) інтенсивність екситонних ліній (D0, X) та (A0, X) у спектрах ФЛ помітно 
зменшується, однак їх положення залишається незмінним. Аналізуючи крайову 
люмінесценцію для телуриду кадмію, положення смуг ФЛ в області спектру 1,50–1,57 еВ, у 
нашому випадку, ми пов’язуємо з рекомбінацією (е-А) + (Д-А) та їх LO-фононних повторень, 
які становили 1,540 та 1,518 еВ для CdxHg1-xTe:V (NV = 1019 cм-3); 1,544 та 1,522 еВ для 
CdxHg1-xTe:V, Mn (NV = NMn = 1019 см-3); 1,526 та 1,504 еВ для зразка CdxHg1-xTe:V 
(NV = 3·1019 см-3). 

Добре виражену смугу ФЛ в околі 1,45 еВ, яка спостерігається тільки для зразка 
CdxHg1-xTe:V (NV = 1019cм-3), ми пов’язуємо з випромінювальною рекомбінацією донорно-
акцепторних пар (де в якості акцепторів виступають домішкові атоми заміщення або  
А-центри) за участю поздовжніх оптичних фононів, про що свідчать досить інтенсивні 
регулярні повторення нуль-фононної лінії (з відстанню між максимумами, що приблизно 
дорівнює енергії повздовжнього оптичного фонона в CdTe ћωLO = 21,3 меВ). 

Спектри ФЛ кристалів CdTe:Ti, CdTe:V з концентраціями домішки NTi = 1,83·1019 см-3, 
NTi = 5·1019 см-3, NTi = 1·1020 см-3, NV = 5·1018 см-3, NV = 5·1019 см-3 наведені на рис. 3, 4. 
Привертає увагу відсутність екситонних ліній ФЛ для зразка CdTe:V (NV = 5·1018 см-3) 
(рис. 3). Зі збільшенням концентрації до NV = 5·1019 см-3 спостерігаються чітко виражені 
інтенсивні екситонні лінії ФЛ, які для нелегованого CdTe пов’язуються з рекомбінацією 
екситонів на нейтральних донорах (D0, X) (1,593 еВ) та на нейтральних акцепторах (A0, X) 
(1,590 еВ), а також лінія W з енергетичним положенням 1,587 еВ, яка у легованому CdTe 
ідентифікується як випромінювання екситонів, зв’язаних на комплексах і є притаманною для 
високоомного CdTe, легованого компенсуючими донорними домішками [3]. 

Положення смуг ФЛ, пов’язаних з рекомбінацією (е-А) + (Д-А) та їх LO-фононні 
повторення складали для зразка CdTe:V (NV = 1018 cм-3) – 1,543 та 1,521 еВ, для зразка 
CdTe:V (NV = 1019 cм-3) – 1,558 та 1,536 еВ відповідно. 
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Рис. 3. Спектри низькотемпературної 
фотолюмінесценції зразків CdTe:V:  
суцільна лінія – NV = 5·1018 cм-3,  
штрихова лінія – NV = 5·1019 cм-3). 

Рис. 4. Спектри низькотемпературної 
фотолюмінесценції зразків CdTe:Ti: 
суцільна лінія – NTi = 1,83·1019 cм-3, 
штрихова лінія – NTi = 5·1019 cм-3,  
пунктирна лінія – NTi = 1020 cм-3) 

 
Наявність екситонних ліній ФЛ у спектрах фотолюмінесценції CdTe:Ti з різною 

концентрацією титану (рис. 4) свідчить про високу якість кристалів. Екситонна область 
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спектрів фотолюмінесценції складається з чітко виражених інтенсивних екситонних ліній 
ФЛ, які для нелегованого CdTe пов’язуються з рекомбінацією екситонів на нейтральних 
донорах (D0, X) з положенням 1,593 еВ та на нейтральних акцепторах (A0, X) з положенням 
1,590 еВ, а також W-лінії з енергетичним положенням 1,587 еВ, яка у легованому CdTe 
ідентифікується як випромінювання екситонів, зв’язаних на комплексах, і є притаманною 
для високоомного CdTe, легованого компенсуючими донорними домішками. Зі збільшенням 
концентрації легуючої домішки титану, інтенсивність екситонних ліній ФЛ зменшується, 
при цьому інтенсивність "домішкової" смуги ФЛ в області 1,3–1,5 еВ також зменшується. 

Детальніше дослідження спектральних характеристик ФЛ для кристалів CdTe:Ti з 
NTi = 1,83·1019 cм-3 та NTi = 5·1019 cм-3 свідчить, що зі збільшенням концентрації домішки Ті в 
CdTe інтенсивність смуги W зменшується відносно смуг (A0, X) та (D0, X). Також помітно, 
що для зразка з найбільшою концентрацією титану (CdTe:Ti з NTi = 1020 cм-3) смуги ФЛ, у 
даному діапазоні спектру, практично не проявляються. Подібна ситуація із затуханням 
інтенсивності люмінесценції, зі збільшенням концентрації домішки Ті спостерігається в 
області позакрайової фотолюмінісценції, яка, згідно [4], відповідає випромінюванню  
А-центрів (VCd

2--D), що можна пояснити збільшенням вкладу безвипромінювальної 
рекомбінації на відповідних комплексах.  

Дослідження "домішкової" області спектрів ФЛ, показали, що у CdTe:Ti 
(NTi = 1,83·1019 cм-3) спостерігається добре виражена смуга ФЛ в околі 1,45 еВ, яка пов’язана 
з випромінювальною рекомбінацією донорно-акцепторних пар (де в якості акцепторів 
виступають домішкові атоми заміщення або А-центри) за участю поздовжніх оптичних 
фононів, про що свідчать досить інтенсивні регулярні повторення нуль-фононної лінії (з 
відстанню між максимумами, що є близькою до енергії повздовжнього оптичного фонона в 
CdTe ћωLO = 21,3 меВ). 
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ОПТИЧЕСКАЯ ГЛУБИНА ЗАЛЕГАНИЯ УРОВНЕЙ  
ФОТОЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ПАРАМАГНИТНЫХ ЦЕНТРОВ  

В КРИСТАЛЛАХ ZnS 
 

А.В. Безпальченко, М.Ф. Буланый, А.Р. Омельчук 
Днепропетровский национальный университет им. О. Гончара, 

anutenka@inbox.ru 
 

При действии инфракрасного (ИК) света на заранее возбужденные фосфоры, как 
известно [1], возможны: стимуляция люминесценции, если электроны освобождаются из 
глубоких электронных ловушек и рекомбинируют с центрами свечения или тушение 
люминесценции, если ИК-свет освобождает дырки  из центров свечения. 

Аналогичное влияние ИК - света можно ожидать и в отношении сигналов ЭПР, если 
ответственные за них центры могут перезаряжаться оптическим путем. 

Такого типа исследования проведены нами в кристаллах ZnS, выращенных из 
расплава под давлением аргона. При этом установлено, что парамагнитные центры Сr+, Fe3+ 
и 
 Al - центр являются фоточувствительными [2].   

Измерения проведены по следующей методике: перед каждым измерением образец 
при Т = 77 К возбуждался ультрафиолетовым (УФ) светом (λ = 365 нм) постоянной 
интенсивности в течение 15 минут. После прекращения возбуждения и изотермической 
выдержки до установления определенного уровня величины сигнала Iуф включалась ИК – 
подсветка заданной энергии квантов и интенсивности. При этом величина сигнала ЭПР 
изменяется не мгновенно, а медленно релаксирует. При низких температурах время 
релаксации велико. Новое значение уровня сигнала (Iуф + Iик) фиксировалось при достижении 
состояния, когда в течение 54 ÷  минут уровень сигнала не изменялся. Перед каждой новой 
ИК - точкой измерений образец прогревался до снятия возбужденного состояния, и затем 
цикл измерений повторялся. Зависимость интенсивности ЭПР сигналов  от энергии квантов 
ИК – света в координатах [(Iик + Iуф) / Iуф] = f (hν) приведены на рис. 1. 
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Рис. 1. Влияние интенсивности ИК - света на концентрацию ФПЦ в кристаллах ZnS 
 
Из рис. 1 следует, что ИК - свет в зависимости от длины волны, может как 

стимулировать, так и гасить сигналы ЭПР одного и того же центра. Так максимум 
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стимуляции сигнала иона Cr+ достигается при 0.75 эВ, а при hν > 0.8 эВ происходит его 
тушение. Для сигналов  Fe3+ максимумы стимуляции при 1.1 эВ, а при hν > 1.2 эВ 
происходит тушение. В случае 
Al -центра hν = 0.8 эВ - максимум стимуляции, тушение начинается с 0.9 эВ. 

Исследуемые центры локализации имеют разную природу: уровни, соответствующие 
Сr+, являются электронными ловушками, тогда как Fe3+ и Al образуют дырочные ловушки [2]. 
Поэтому механизм действия ИК - света для каждого центра будет разным. Стимуляция 
сигнала Сr+ может происходить за счет освобождения электронов ИК - светом с более 
мелких (чем уровень Сr+) ловушек и частичного перезахват их на Сr2+. При этом происходит 
также освобождение электронов с уровней Сr+. Однако, как указано [3], вероятность такого 
освобождения пропорциональна exp [- (Eo - hν)/kT], где Eo – оптическая глубина уровня 
локализации, k - постоянная Больцмана. 

При (Eо – hν) >> kT вероятность такого освобождения мала и преобладает перезахват 
электронов, освобожденных из мелких ловушек. Когда hν близко или превышает Eo, ИК свет 
опустошает уровни Сr+, переводя их в диамагнитное состояние Сr++. 

Стимуляция сигнала ЭПР Fe3+ происходит в диапазоне 0.6 эВ ÷ 1.1 эВ, а Al – центра 
0.6 эВ ÷ 0.9 эВ. В этом случае стимуляция также связана с ИК освобождением мелких 
дырочных центров и последующим перезахватом их на более глубокие. На существенную 
роль перезахвата указывают также эксперименты по исследованию кинетики уровня сигнала 
ЭПР после подачи ИК - света на заранее возбужденный кристалл. Кинетика процесса 
существенно зависит от энергии квантов ИК света.  

При hν = 0.7 эВ сигнал от всех центров проходит через максимум, но положение 
максимумов разное. Наименьшее время наступления максимума у Сr+ (∼ 6 мин.), а 
наибольшее – у Fe3+ (> 15 мин.). При hν = 1.1 эВ максимумы сигналов Сr+ и Al - центра 
зафиксировать не удается, а максимальное значение сигнала ЭПР устанавливается через 6 
минут. Увеличение энергии квантов до 1.9 эВ приводит к тому, что максимум сигнала для 
Fe3+ уменьшается до  
1 минуты, а при hν ≥ 2 эВ максимум для Fe3+ зафиксировать не удается. Это связано с 
различной глубиной залегания соответствующих центров. Рост в начальный момент четко 
проявляется для тех центров, для которых [(Eo – hν) / kT] >> 1, если же Eo ≤ hν преобладает 
процесс опустошения ловушек. Из этих рисунков можно сделать вывод, что оптическая 
глубина залегания уровней ловушек EoFe3+ > EoAl > EoCr+.                     

Для более точного определения положения центров в запрещенной зоне исследуемых 
соединений, мы воспользовались методикой, предложенной в [3]. На рис. 2 изображена  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Зависимость концентрации Сr+  от температуры при ИК - подсветке 
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построенная согласно этой методике зависимость ln (IУФ – IИК) = f (hν/kT), полученная в 
кристаллах ZnS при комнатной температуре. Поскольку при T = 300 K время релаксации 
сигнала ЭПР после выключения УФ - света сравнительно невелико и уменьшение сигнала со 
временем становится заметным. 

 
Измерения проведены следующим образом: записывалась кинетика уменьшения 

сигнала ЭПР Сr+ после выключения УФ - света без ИК подсветки и с ИК подсветкой. Отсчет 
разности сигналов брали на 8 минуте. При меньших временах, когда в кинетике 
существенную роль играют мелкие ловушки. Найдена оптическая глубина залегания 
ловушек для Сr+  оказалась равной  EoCr+ = 0.9 ± 0.05 эВ. 

Поскольку времена спин-решеточной релаксации для парамагнитных центров Fe3+  и 
Al при комнатной температуре очень малы, то измерения для этих центров проведены при 
азотных температурах. Следует отметить, что при такой температуре осложнения, 
вызванные наличием мелких ловушек, еще существеннее. Анализ серии проведенных 
экспериментов показал, что зависимость ln (Iуф – Iик) = f (hν/kT) во всех случаях 
представляется прямыми с изломом. При этом наклон участка, соответствующего большим 
энергиям hν, почти не меняется, тогда как наклон прямой излома зависит от условий 
эксперимента.  

Однако, всегда положение точки излома, по которой определяется Eo, остается почти 
постоянной. Учитывая это, а также ранее описанные кинетики, приходим к выводу, что  
EoFe3+ = 1.4 ±  0.05 эВ, EoAl  = 1.1 ± 0.05 эВ.        
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Ефект обертання дипольного моменту наночастинки, яка 
взаємодіє з дрейфуючими електронами у квантовій ямі 
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Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова, Пр. Науки 41, Київ 03028 
Е-mail: kukhtaruk@gmail.com 

 
Фізичні явища в терагерцовій (THz) ділянці спектру активно досліджуються, що 

пов'язано за фундаментальною важливістю нової THz фізики та значною кількістю 
потенційно можливих використань. Зокрема, метою великої частини цих досліджень є 
побудова нових джерел та детекторів THz випромінювання. Великий інтерес викликають 
квантові ями з двовимірним електронним газом (2DEG) в яких можуть збуджуватись 
колективні коливання 2DEG, тобто плазмони, частоти коливань яких знаходяться в THz 
спектрі (див. напр. [1-3]). 
Як відомо, деякі молекулярні сполуки [4], квантові точки [5-8], дефекти кристалів 
(наприклад мілкі донори) [9] тощо є активними в THz області спектру. Для стислості, далі 
будемо називати їх  наночастинками (NP). Оскільки частоти коливань NP і плазмонів 2DEG 
попадають в THz діапазон спектру, то виникає задача про взаємодію таких NP з плазмонами.  

В даній роботі спочатку розглянуто електричне поле, яке створюється плазмонами в 
квантовій ямі. Показано, що залежно від фізичних параметрів системи електронів, це поле 
виконує різноманітні фігури Ліссажу (див. означення фігур Ліссажу нижче). Далі, якщо в це 
поле помістити NP, то дипольний момент цієї NP теж буде виконувати фігури Ліссажу. Ці 
фігури Ліссажу відрізняються від тих, які виконує поле плазмонів без NP, оскільки 
присутність NP суттєво змінює саме поле плазмонів і руйнує трансляційну симетрію, яка є в 
системі без NP. Нижче коротко обговорюються дані ефекти.  

Досить легко показати, що розв’язок рівняння Пуассона для потенціалу ),,,( tzyxϕ  
дрейфуючих плазмонів у квантовій ямі, яка лежить в площині 0=z  має вигляд 
 

tkizkyikxik yxeAtzyx )(||
0),,,( ωϕ −−+= ,                                   (1) 

де  txyx ,,,  – координати та час, yx kk , – компоненти хвильового вектора плазмонів, 
22
yx kkk += , )(kω – частота коливань плазмонів, яка залежить від хвильового вектора 

(знаходиться з дисперсійного рівняння); 0A – амплітуда електронного потенціалу, яка є 
комплексною та довільною величиною в лінійній теорії. Під лінійною теорією мається на 
увазі наближення, в якому нелінійні рівняння руху електронів лінеаризуються в припущенні 
малості збурень–добавок до стаціонарних фізичних величин. Спектр плазмонів )(kω  
розраховується, використовуючи певні рівняння руху для колективу електронів, але на 
даному етапі досліджень не важливо які саме це рівняння і скільки розв’язків має конкретне 
дисперсійне рівняння.  

Таким чином, формула (1) показує, що потенціал електронів в площині квантової ями 
має вигляд плоскої хвилі, а перпендикулярно до квантової ями – експоненційно загасає. 
Якщо ввести поле плазмонів як ϕ−∇=E

r
, потім виділити дійсну частину поля (надалі дійсна 

і уявна частина будь-якого комплексного числа позначається за допомогою штрихів, 
наприклад: ZiZZ ′′+′= ), то компоненти дійсної частини поля на відстані h  від початку 
координат мають наступний вигляд: 
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де tkh
h eAE ω ′′+−= || 0 . Отже, електричне поле плазмонів  виконує фігури Ліссажу, оскільки 

компоненти поля коливаються паралельно і перпендикулярно до квантової ями з різницею 
фаз, яка не дорівнює нулю. Фігурами Ліссажу називаються замкнуті траєкторії, які 
прокреслює деяка точка, яка виконує два гармонічні коливання у двох взаємно 
перпендикулярних напрямках. Математичний вираз для фігур Ліссажу має наступний вираз: 

⎩
⎨
⎧

=
+=

)sin()(
)sin()(

btBty
atAtx δ

,                                                                                                                         (3) 

де BA, – амплітуди коливань, ba, – частоти, δ – зсув фаз. На відміну від (3), електричне поле 
(2) має три компоненти і фігури Ліссажу відбуваються в об’ємі.  

Формула (3) справедлива, коли збуджено плазмон з однієї гілки дисперсії або коли 
дрейф електронів відсутній. В цьому випадку електричне поле плазмонів обертається по 
еліпсу. Коли збуджено  плазмони з двох і більше гілок дисперсії і дрейфова швидкість 
електронів відмінна від нуля, то ці фігури Ліссажу є значно складнішої форми і сумарне поле 
задається суперпозицію  хвиль з частотами, які належать цим гілкам.  

 
Рис. 1: Контурна залежність збурення концентрації електронів (у відносних одиницях) від 
просторових координат в певний момент часу (який відповідає певній орієнтації дипольного 
моменту  NP)  

 
Якщо в таке поле помістити ізотропну наночастинку, дипольний момент, якої 

пропорційний полю плазмонів, екранованих цією наночастинкою, то дипольний момент 
наночастинки (далі просто диполь) обертається по еліпсу. В залежності від напрямку 
обертання диполя, збуджуються зарядові хвилі, які розповсюджуються по дрейфу і проти 
дрейфу електронів (в області під диполем). Для того, щоб описати цю систему 
використовувалися рівняння Ейлера, Пуассона, рівняння неперервності (гідродинамічна 
модель) та рівняння для дипольного моменту наночастинки. Останнє зв’язує дипольний 
момент з зовнішнім полем плазмонів через поляризовність. Аналіз отриманого 
дисперсійного рівняння для частоти коливань цієї самоузгодженої системи показав, що у 
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випадку відсутності дрейфу електронів існує три гілки дисперсії, кожну з яких можна умовно 
віднести до певного напряму орієнтації диполя і диполь не обертається по еліпсу. Коли 
дрейфова швидкість електронів не дорівнює нулю, то частотні гілки дисперсії, що 
відповідають орієнтації диполя паралельно дрейфу електронів та перпендикулярно до 
площини квантової ями, “заплутуються” і диполь обертається в цій площині по еліптичній 
траєкторії. Геометричні параметри еліпса, по якому обертається диполь залежать від 
фізичних параметрів 2DEG.  Розв’язок, що відповідає орієнтації диполя перпендикулярно до 
дрейфу електронів в площині квантової ями, відділяється і відповідні коливання 
відбуваються вздовж цієї осі. 

 На Рис.1 побудовано розв’язки інтегрального рівняння для збурення концентрації 
електронів, які зображають розподіл збурення концентрації в площині квантової ями (дрейф 
електронів відбувається паралельно до осі X ) для x -ї (a) та z -ї (b) частотних гілок (які 
заплутуються при наявності дрейфу). В цьому випадку диполь обертається в лощині 
перпендикулярній до квантової ями “проти годинникової стрілки” (a) та “за годинниковою 
стрілкою” (b) і збуджує зарядові хвилі які (в околі NP) рухаються відповідно за течією 
електронів (a) та проти течії електронів (b).  

Вказані ефекти можна спостерігати на експерименті, аналізуючи поляризацію 
випромінювання розглянутої системи.  
 
 

Література 
[1] M. Dyakonov and M. S. Shur, Phys. Rev. Lett. 71, 2465 (1993); Appl. Phys. Lett.  87, 111501 
(2005). 
[2] W. Knap,  J. Lusakowskia, T. Parenty, S. Bollaert, A. Cappy, V. V. Popov, and M. S. Shur, 
Appl. Phys. Lett. 84, 2331 (2004). 
[3] J. Lusakowskia, W. Knap, N. Dyakonova, L. Varani, J. Mateos, T. Gonzalez, Y. Roelens, S. 
Bollaert, and A. Cappy, J. Appl. Phys.  97, 064307 (2005); N. Dyakonova et al. Appl. Phys. Lett. 88, 
141906 (2006). 
[3] T. Otsuji, Y. M. Meziani, T. Nishimura, T. Suemitsu, W. Knap, E. Sano, T. Asano and V. V. 
Popov, J. Phys.: Condens. Matter 20 384206 (2008).  
[4] V. N. Maistrenko, S. V. Sapernikova et al., J. of Analyt. Chem. 55, No. 6, 586 (2000). 
[5] T. Demel, D. Heitman et al., Phys. Rev. Lett. 64, 788 (1990). 
[6 ]Ch. Sikorski, U. Merkt, Phys. Rev. Lett., 62, 21641 (1989); 
[7] B. Meurer, D. Heitmann, K. Ploog, Phys, Rev. Lett., 68, 1371 (1992); 
[8] S. M. Reimann, M. Manninen, Rev. Mod. Phys, 74, 1283 (2002). 
[9] D.G. Allen, M.S. Sherwin, and C.R. Stanley, Phys. Rev. B 72, 035302 (2005). 
 
 



Лашкарьовські читання – 2011 
 

 25
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В данной работе рассматриваются магнитные среды с антисимметричным 

магнитоэлектрическим взаимодействием. На примере тетрагонального легкоосного 
антиферромагнетика определены условия, при выполнении которых в ортогональном легкой 
оси внешнем магнитном поле одновременно возможны как эффект отрицательной 
рефракции, так и эффект отрицательной фазовой скорости.  

C точки зрения рефракции, левая среда, как известно [1], одновременно объединяет в 
себе как минимум два эффекта: эффект отрицательной рефракции (проекции на границу 
раздела сред групповых скоростей падающей и преломленной волн имеют разные знаки) и 
эффект отрицательной фазовой скорости (проекции на нормаль к границе раздела сред 
фазовых скоростей падающей и преломленной волн имеют разные знаки). Это, например, 
возможно в том случае, если существуют частотные интервалы, для которых среда является 
"дважды отрицательной" (одновременно становятся отрицательными как магнитная, так и 
диэлектрическая проницаемости) [1,2]. В случае пространственно однородной, однофазной 
среды это может быть магнитоэлектрический мультиферроик (среда, обладающая 
одновременно дальним магнитным и электрическим упорядочением) или 
антиферромагнетик (АФМ) с линейным магнитоэлектрическим эффектом. И в том и в 
другом случае для определенных магнитооптических конфигураций возможно 
одновременное возбуждение спиновых волн не только переменным магнитным, но и 
переменным электрическим полем (электромагноны [3]), а значит, имеются условия 
формирования дважды отрицательной однофазной среды. 

В работе [4] был изучен легкоосный антиферромагнетик (АФМ), обладающий 
анизотропным магнитоэлектрическим взаимодействием, как пример левой среды, однако 
был проанализирован только случай нормального падения. В результате возможность 
одновременного существования, наряду с эффектом отрицательной фазовой скорости, также 
и эффекта отрицательной рефракции не обсуждалась. 

В данной работе на примере центроантисимметричного АФМ с анизотропным 
магнитоэлектрическим взаимодействием показано, что свойства левой среды реализуются 
только в присутствии постоянного внешнего магнитного (или электрического) поля. 

В качестве примера однофазной магнитоэлектрической среды выберем 
двухподрешеточную модель тетрагонального антиферромагнетика. Соответствующую 
плотность энергии с учетом линейного магнитоэлектрического взаимодействия, в терминах 
векторов ферромагнетизма m и антиферромагнетизма  l, можно представить в виде [4]: 
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где δ и b - соответственно константы однородного обмена, магнитной анизотропии,  E и H -
электрическое и магнитное поле, κ|| , κ⊥ -  соответственно продольная и поперечная 
диэлектрические восприимчимвости,  γ1-3 -магнитоэлектрические константы. 

В рамках феноменологической теории динамические свойства исследуемой модели 
магнитного кристалла описываются системой дифференциальных уравнений, включающей в 
себя, помимо уравнений Максвелла, также уравнения Ландау-Лифшица для векторов m и l и 
уравнение движения для вектора P. Также как и в [4], будем считать, что b>0. Если 
направление постоянного внешнего магнитного поля H0 коллинеарно оси X, то, как следует 
из (1)-(4), основное состояние рассматриваемого магнетика характеризуется следующей 
равновесной ориентацией векторов ферромагнетизма m0, антиферромагнетизма l0 и 
электрической поляризации P0: 
    

m0||X,  l0||Z,  P0||Y.    (5) 
 
 
В этом случае материальные соотношения для рассматриваемого АФМ с центром 

антисимметрии и основным состоянием (5) будут oтвечать бианизотропной среде. 
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Расчет показывает, что для |m| << 1, в области частот ω далекой от собственных 

частот колебаний сегнетоэлектрической подсистемы, ненулевые компоненты тензоров 
магнитной, диэлектрической, магнитоэлектрической восприимчивостей в (6) приближенно 
можно представить в виде  
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(7) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Здесь Ti - статическая магнитная восприимчивость в направлении i = x,y,z,  α0i - статическая 
диэлектрическая восприимчивость в направлении i = x,y,z без учета влияния магнитной 
подсистемы (для (1)-(4) без учета магнитоэлектрического взаимодействия), α0i+Ri - 
статическая диэлектрическая восприимчивость в направлении i = x,y,z c учетом влияния 
магнитной подсистемы (для (1)-(4) с учетом магнитоэлектрического взаимодействия), ωF,AF - 
частоты однородного АФМР неограниченного антиферромагнетика (1)-(4). Если |H0|=0, то 
|m0|=|P0|=0, Rx=Ry, Tx=Ty, ωF = ωAF, β1=β2=0, β3=β4 и рассматриваемая система материальных 
соотношений (6)-(7) с учетом сделанных приближений совпадает с рассчитанной в [4]. 

 
Вывод 

 
Эффект левой среды в мультиферроике является результатом гибридизации 

магнитоэлектрического эффекта и гиротропии. При этом частотный диапазон его 
существования не совпадает с областью, где компоненты тензоров магнитной и 
диэлектрической восприимчивости одновременно становятся отрицательными. 
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DEPTHS OF THE SHOCK WAVE AND DEFECTS-FORMATION IN CdTe 
AT PULSED LASER IRRADIATION  
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At the moment, the method of pulsed laser processing and modification of the surface layers 
are increasingly being used for the formation of inverse and graded layers of semiconductors, 
creating ohmic and barrier contacts, solid and liquid phase doping in the manufacture of structures 
and devices based on them for photo-and optoelectronics, sensor electronics, and especially ionizing 
radiation detectors based on CdTe [1]. Pulsed laser doping of CdTe produced by irradiation with 
nanosecond structure Іn/CdTe and accompanied by the simultaneous occurrence of various physical 
processes at high speed. Particularly important phenomenon in this case is the emergence and 
spread in a solid shock wave (SW), which is essentially a nonlinear process and leads, in particular, 
to changes in the defect system of the semiconductor [2].This, in turn, leads to a change in the 
electrical and optical parameters of devices based on CdTe. 

The most intense defect generation takes place in the area of the shock wave front at the time of 
its formation and the beginning of movement, where there is a maximum concentration of the 
structure (Fig. 2) and point defects, as well as the maximum microhardness, indicating that local 
mass transfer. SW also causes hardening of the material and alters the yield. The characteristic 
decay length of the shock wave at E ≈ 10-16 J/cm2 is approximately 60-100 µm. Calculations based 
on expression (1) showed that the SW in the I = 100 MW/cm2 formed at a depth of 72 microns, 
which is consistent with Figure 2, where the dislocation density is highest. Dislocation network 
after the passage of the shock wave was also observed in [2]. 

The depth of the shock wave formation in Indium and CdTe exposed on their surface of the 
laser pulse can be calculated using the expression from  

2/1

λ

2

)1)(1(
2

)1(
2

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−−+

=
αγχ

ρ
ζ

τ
ЕRm

c
l l
SW

    (1) 

where сl - velocity of longitudinal acoustic waves, τ - the laser pulse duration, ρ - density, ζ - 
setting the value of acceleration of the surface layer, m - isentrope index - the effective value of the 
distortion of the pulse, γ - adiabatic exponent, R - coefficient of optical reflection, E - the energy 
density of the laser pulse, αλ - the optical absorption coefficient. As in, we take = 1, ζ = 1, m = 3, 
γ = 5/3.  
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Fig. 1. The depth of shock wave formation in CdTe (1) and Іn (2), depending on the intensity 
of the ruby laser pulse. For CdTe R = 0.43, for indium R = 0.9. 
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Taking into account that according to in metals, the value of the velocity of propagation of 
pressure pulses in the nanosecond pulsed laser at 15-30% higher than the longitudinal speed of 
sound. 

Fig.1. shows the calculation of the depth of formation SW in In and CdTe, depending on the 
density of the laser pulse intensity (I = E/τ). 

Following the schedule in Figure 1, the selection of the thickness of CdTe can avoid the 
formation of SW in the bulk, and can locally influence the defect subsystem at different depths of 
the semiconductor. 
 

0 10 20 30 40 50 60 70
0,0

5,0x103

1,0x104

1,5x104

2,0x104

2,5x104

ρ d
is

l, 
cm

-1
 

l, μm

 

Fig. 2. a) - pits from dislocations in CdTe after shock wave in the I = 100 MW/cm2. 
Depth: 1) - surface, 2) - 24 microns, 3) - 48 microns, 4) - 72 microns.  

b) dependence of dislocation density with depth. 
 
The pressure gradient in a nonlinear wave as it propagates into the interior increases, reaching a 

maximum in the formation of the shock front. Shock wave impulse gets so the matrix atoms as 
defects (scattering centers). Increasing the laser pulse energy leads to a shift of the maximum of 
defects closer to the surface, i.e. the influence of the pressure gradient of the nonlinear wave and the 
location of the formation of the shock front. Thus, experimental results indicate the formation of 
dislocations in CdTe by increasing the gradient of the nonlinear wave and the formation of SW (Fig. 
2 b). Figure 2 shows that in the place of formation of SW observed maximum concentration of 
dislocations. This is also consistent with previous results [2]. 

When shock waves of high intensity pressure in the front are so high that the shear stiffness of 
the material does not occur, the atoms leave the correct location in the crystalline layers (cleavage), 
a crystalline body temporarily acquires the properties of amorphous, glassy, liquid body. These 
waves, in contrast to the waves, preserving the crystalline properties of the body, are called plastic. 

On the example of CdTe is shown that the shock wave in a solid during the formation and 
movement, and also before the appearance - due to a gradual increase in pressure gradient - leads to 
the formation of dislocations. In this case, the dislocation density increases with depth and reaches a 
maximum at the place of the shock wave. 

Shock wave can be affected by the faulty subsystem at different depths crystal semiconductor. 
 
1. V.P. Veleshchuk, A. Baіdullaeva, A.I. Vlasenko, V.A. Gnatyuk, B.K. Dauletmuratov, S.N. 
Levitskii, O.V. Lyashenko, and T. Aoki Mass Transfer of Indium in the In–CdTe Structure under 
Nanosecond Laser Irradiation // Fizika tverdogo tela 52(3) p. 439–445 (2010).  
2. Dauletmuratov B.K. Stimulated by laser radiation defect formation in CdTe and solid 
solution of MgxCd1-xTe and CdxHg1-xTe. – Dissertation for a scientific candidate’s degree in physics 
and mathematics by speciality 01.04.07 – solid state physics. – Ukraine, Kiev, 1998. – 143 p. 
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середовищем 
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Поверхневі плазмон-поляритони є особливим типом електромагнітних збуджень, що 
локалізовані на межі розділу двох середовищ і амплітуда яких експоненційно спадає при 
віддаленні від поверхні [1]. Подібна локалізація призводить до надзвичайної чутливості 
поверхневих хвиль до умов на поверхні розповсюдження. За рахунок цих особливостей, 
поверхневі плазмон-поляритони теоретично та експериментально досліджуються з метою 
використання в плазмоніці, оптоелектроніці, сенсориці [2]. Однак, широке практичне 
застосування обмежується значними втратами та, як наслідок, малою довжиною вільного 
пробігу. Тому проблема підсилення поверхневих плазмон-поляритонів є важливою задачею, 
вирішення якої має наукове та практичне значення. 

В роботі розглядається метод підсилення поверхневих плазмон-поляритонів за рахунок 
вимушеного випромінювання при взаємодії з активним середовищем. Принцип підсилення 
полягає в наступному (Рис. 1). На поверхні металічної підкладинки, вздовж якої 
розповсюджується поверхнева хвиля, розташовано шар активних частинок, в ролі яких 

можуть виступати органічні молекули 
барвників, квантові точки або іони 
рідкоземельних металів, тобто 
частинки, які ефективно поглинають 
світло в певному енергетичному 
діапазоні і мають метастабільний 
рівень з досить великим часом життя. 
Активний шар опромінюється 
зовнішнім збуджуючим полем 
(імпульсом накачки) за рахунок чого 
частина частинок переходить в 
збуджений метастабільний стан. 
Взаємодія поверхневого плазмон-
поляритону і збудженої частинки 

може призвести до вимушеного випромінювання енергії в поверхневу хвилю. Таким чином, 
якщо енергія, яка перекачується в поверхневу хвилю за рахунок вимушеного 
випромінювання перевищує втрати в системі, – затухання в підкладинці, поглинання 
частинками, ми зможемо спостерігати ефект підсилення. 

В роботі досліджено напівнескінченну металічну підкладинку, що межує з 
діелектричним напівпростором. На заданій відстані від підкладинки знаходиться шар 
активних об’єктів. Для коректного розгляду всіх процесів випромінювання в системі, було 
застосовано квантовий підхід. На основі гідродинамічних рівнянь Блоха та рівнянь 
Максвелла [3] було знайдено аналітичний вираз для власних мод поверхневої хвилі. Частота 
ωk та хвильовий вектор k поверхневого плазмон-поляритону пов’язані дисперсійним 
співвідношенням, яке має враховувати наявність частинок на поверхні. Згідно з попередніми 
дослідженнями [4], закони дисперсії визначались як розв’язки рівняння  

Імпульс накачки 

Рис. 1. Модель системи, що досліджувалась 
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( ) 1( ) 2
0Redet ( ) ( , ) 0S

ij jink G
−⎡ ⎤χ ω − ω =⎢ ⎥⎣ ⎦

k , 

де ( ) ( )S
ijχ ω  лінійна сприйнятливість окремої частинки на поверхні, n – концентрація 

частинок, та ( , )jiG ωk  функція Гріна середовища з однією межею розділу.  
Гамільтоніан поверхневого плазмон-поляритону складається з енергії 

електромагнітного поля та кінетичної енергії електронного газу. Проводячи процедуру 
діагоналізації, тобто зведення до стандартної канонічної форми ( )† 1/ 2k a aω +∑ k k

k
h , де †ak  та 

ak  – оператори народження та знищення квантів поверхневого плазмон-поляритону, було 
отримано оператори електричного та магнітного поля в представленні вторинного 
квантування. 

Розглядаючи гамільтоніан взаємодії між поверхневою хвилею і активними частинками 
в електродипольному наближенні, і вважаючи його малою поправкою до повного 
гамільтоніану, та застосовуючи золоте правило Фермі, було знайдено імовірності 
вимушеного і спонтанного випромінювання в поверхневу хвилю та імовірність поглинання 
кванту поверхневої хвилі частинкою. Отримані імовірності дозволяють записати кінетичні 
рівняння для концентрації збуджених частинок та частинок в основному стані, а також 
кінетичне рівняння, що визначає залежність інтенсивності поверхневої хвилі в часі та 
просторі. Вибираючи конкретну модель активного середовища, задаючи початкові та 
граничні умови можна чисельно розв’язати кінетичні рівняння і дослідити систему на 
можливість підсилення. 

В роботі було детально проаналізовано параметри активного середовища необхідні для 
реалізації підсилення. Аналіз показав, що на даний час одним з найбільш ефективних 
матеріалів є органічні молекули барвників. Тому в роботі було детально досліджено систему, 
яка складається з субмоношару молекул барвника родаміну 6Ж на поверхні срібної 

підкладинки. Наступні параметри були 
вибрані для обчислень: концентрація 
молекул 14 2

0 1 10 смN −= ⋅ , довжина хвилі 
імпульсу накачки 530нмpλ = , що 
відповідає максимуму поглинання з 
перерізом 16 24.3 10 смabs

−σ = ⋅ , довжина 
хвилі поверхневого плазмон-поляритону 

SPP 594нмλ = , відповідає електронному 
переходу між першим синглетним та 
основним рівнем в молекулі, час життя 
синглетного рівня 92 10 с−τ = ⋅ . 
Обчислення були проведені для випадків 
поперечної накачки плоскою 
електромагнітною хвилею та поздовжньої 
накачки поверхневою хвилею.  

На Рис. 2 представлено залежність 
відносної інтенсивності поверхневої 
хвилі від координати для вільної поверхні 
та поверхні з частинками при різних 

інтенсивностях імпульсу поперечної накачки. Наявність активних частинок призводить 
спочатку до збільшення довжини вільного пробігу поверхневого плазмон-поляритону 
(червона крива). При цьому, енергія, що перекачується в поверхневу хвилю все ще менша за 
енергію втрат, тому інтенсивність експоненційно затухає при збільшенні координати. 
Збільшення інтенсивності накачки призводить до росту концентрації збуджених молекул і, 

Рис. 2. Просторова залежність інтенсивності 
поверхневої хвилі при різних потужностях P0 
імпульсу накачки: 1. вільна поверхня, 
2. 4 -2 -1

0 4 10 Дж см сP = ⋅ , 3. 4 -2 -1
0 6 10 Дж см сP = ⋅  
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як наслідок, до зростання кількості 
вимушених переходів. Коли енергія, що 
передається в поверхневу хвилю починає 
перевищувати втрати, спостерігається 
експоненційне зростання амплітуди (синя 
крива).  

На Рис. 3 представлено залежність 
відносної інтенсивності поверхневої хвилі 
від координати для вільної поверхні та 
поверхні з частинками при різних 
інтенсивностях імпульсу поздовжньої 
накачки. Оскільки поздовжня накачка 
створює неоднорідний розподіл 
збуджених молекул вздовж осі х, видно, 
що існує дві області, в першій з яких 
перекачка енергії за рахунок вимушеного 
випромінювання переважає втрати в 
системі, а в другій, коли концентрація 
збуджених молекул зменшується, втрати 
виходять на перше місце і хвиля затухає. 
Таким чином, результуюча інтенсивність 

поверхневої хвилі залежить від координати немонотонно та існує критична довжина пробігу, 
коли підсилення максимальне. 
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3. F. Bloch, Z. Physik 81, 363 (1933) 
4. V. Chegel, Yu. Demidenko, V. Lozovski, A. Tsykhonya, Surface Science 602 (2008) 
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Рис. 3. Просторова залежність інтенсивності 
поверхневої хвилі при різних потужностях P0 
поперечного імпульсу накачки: 1. вільна 
поверхня, 2. -1 -1

0 10 Дж см сP = , 
3. -1 -1

0 20 Дж см сP =  
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ПРИ ИМПУЛЬСНОМ ЛАЗЕРНОМ ОБЛУЧЕНИИ CdTe 
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03028, м. Киев, Проспект Науки 41. 
 
Многообразие явлений и эффектов в неупорядоченных и неравновесных средах 

вызывают интерес, так как они позволяют значительно увеличить функциональные 
возможности электронных устройств [1-4]. 

Бистабильные структуры, сформировавшиеся при лазерной обработке кристаллов 
CdTe, представляют собой неупорядоченные и неравновесные системы и являются 
эффективным материалом, перспективным для создания различных типов электронных 
устройств, в частности электронных фото-, термо-, магниточувствительных переключающих 
элементов с памятью. 

Облучение кристаллов CdTe импульсами излучения лазера наносекундной 
длительности из области фундаментального поглощения света приводит к образованию 
пленки теллура на поверхности [1-4]. При этом создаются двух- или трехслойные структуры, 
в зависимости от типа проводимости материала [3]. С образованием слоя Te на поверхности 
CdTe при лазерном облучении связано также и появление эффекта переключения с памятью 
[4]. Поэтому исследование механизмов эффекта переключения с памятью представляет 
интерес, как с научной, так и прикладной точки зрения, и может стать основой для создания 
элементов для сенсорных систем разного назначения. 

Для измерения использовались однородные высокоомные монокристаллы CdTe n- и p- 
типа проводимости. Удельное сопротивление кристаллов составляло ρ = 105-109 Ом·см. 
Образцы облучали излучением рубинового лазера, работающего в режиме модулированной 
добротности, длительностью импульса 2·10-8 с., при комнатной температуре с плотностью 
мощности ниже порога разрушения материала. После облучения монокристаллов СdTe на 
поверхности последнего образуется слой Те толщиной ~ 300 Å [2]. Индиевые контакты 
наносили с тыльной поверхности образца, на поверхность n-CdTe, а на p-CdTe осаждали 
медь. На слой Te напыляли электрод из сплава (50%Pb+50%Bi), так как теллур имеет p-тип 
проводимости. 
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На рисунке приведены вольт-амперные характеристики (ВАХ) структуры Те-CdTe при 
300 К (а) и 77 К (б), полученных в результате облучения лазерным импульсом 
интенсивностью ~ 8 МВт/см2. Характерной особенностью является то, что для кристалла 
CdTe:In с удельным сопротивлением ρ ~ 105 Ом·см при приложении напряжения 0,3 В при 
300 К при прямом смещении происходит переключение структуры из высокоомного 1 в 
низкоомное состояние 2 (рис. а). При этом сопротивление структуры падает на порядок. В 
связи с этим во избежание пробоя структуры In-CdTe – Te – (Pb+Bi) значение тока 
ограничивалось нагрузочным сопротивлением. При 77 К переключение этой же структуры из 
высокоомного состояние в низкоомное происходит при приложении напряжения 5 В (рис. б).  

Низкоомное состояние во всех структурах сохраняется в течение 
нескольких месяцев при нулевом смещении и может быть всегда обратимо в 
высокоомное состояние при приложении обратного смещения, и таким образом 
имеет место эффект памяти. 

Результаты комбинационного рассеяние света показали, что на поверхности CdTe 
cуществует аморфное состояние теллура. Поскольку в аморфных полупроводниках 
наблюдается флуктуация электростатического потенциала, носители заряда, пока дойдут в 
контакты, вынуждены огибать барьеры, созданные за счет большого разброса дна зоны 
проводимости неупорядоченных атомов через отдельные каналы проводимости, из-за чего 
структура становиться высокоомной. При приложении напряжения прямого смещения 
потенциальные ямы в запрещенной зоне наклоняются, вследствие чего за счет уменьшения 
высоты потенциала концентрация носителей скачкообразно увеличиться. А горбы 
потенциала заполняются электронной плазмой, после чего свободные носители движутся по 
всему сечению, а не по отдельному каналу и поэтому структура становится низкоомной. 
Низкоомное состояние после снятия напряжения сохраняется за счет того, что в аморфном 
состоянии теллура есть ионы. Высокоомное состояние при обратном смещении объясняется 
тем, что поскольку барьер имеет полярность, при обратном смещении высота барьера 
увеличивается, вследствие чего структура становится высокоомной. Высокомное состояние 
после снятия напряжения указывает, что ионы теллура нейтрализуются. 

Известно, что механизм переключения в аморфных и поликристаллических пленках в 
зависимости от электрофизических свойств материала и условий воздействия имеет 
электронную или тепловую природу, но в большинстве случаев в основе явления 
переключения лежит электронно–тепловой механизм. В нашем случае наличие 
переключения при Т = 77 К указывает на его электронный механизм. 
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На сьогоднішній день доволі добре вивчені особливості акустооптичної взаємодії 
електро-магнітних випромінювання з акустичними хвилями в ізотропних та анізотропних 
середовищах[1]. Останнім часом з’явилося багато робіт, в яких виявлено унікальні 
властивості періодичних шаруватих середовищах, що раніше не спостерігались у суцільних 
середовищах[2], при цьому в деяких роботах пропонується використання періодичних 
структур в якості перспективних матеріалів для створення акустооптичних пристроїв з 
поліпшеними характеристиками[3]. В даній роботі проведені дослідження акустооптичної 
взаємодії в одновимірній періодичній структурі, де напрямок періодичності співпадає з 
напрямом поширення світла. Зокрема, досліджено дифракційний спектр, на виході з такої 
структури. Запропонована структура (рис. 1) складаєтся з двох шарів: твердого тіла (шар I) 
та рідини (шар II). Товщини шарів були однакові і дорівнювали 200 мкм. В якості твердого 
тіла використовувалось скло, а в якості рідини вода. Розгляд взаємодії світла з акустичними 
хвилями в цій структурі проводився у припущенні, що акустична хвиля розповсюджується 
лише в шарах з рідиною. В середині кожної комірки, утвореної шаром ІІ  періодичної 
структури, дифракція світла на акустичній хвилі відбувалася в режимі Рамана-Ната [1]. 

 

 
Рис. 1. Модель періодичної структури. 

 
Для кожної комірки з акустичною хвилею кількість вхідних променів, що дифрагують, 

дорівнює кількості максимумів, що утворилися під час дифракції в попередній комірці (рис. 
2). 
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Рис. 2 Хід дифрагованих променів в багатошаровій структурі. 

 
Взявши до уваги все вище сказане, був провдений чисельний розрахунок результату 

взаємодії світла та акустичної хвилі в такій структурі. Для перевірки результатів 
моделювання була створена відповідна періодична структура (період 400мкм, 22 шари). 
Світло пройшовши структуру, в якій розповсюджувалася акустична хвиля дифрагувало в 
кожній комірці (див. рис. 2). Досліджувався дифракційний спектр, а саме, кутовий розподіл 
максимумів та зміна інтенсивності першого максимуму по відношенню до нульового в 
залежності від потужності акустичної хвилі. Також результати порівнювались з 
відповідними залежностями для дифракції світла на акустичних хвилях в еквівалентному по 
довжині неперіодичному середовищі. На рис. 3 наведено приклад отриманих залежностей 
зміни інтенсивності першого максимуму (I1) по відношенню до нульового (I0) в залежності 
від напруги на пьєзоперетворювачі (V) для світла з довжиною хвилі 532 нм, та частоти 
акустичної хвилі, що збуджувалася пьєзоперетворювачем, 2.5 МГц. 

 

 
 

Рис. 3 Зміна інтенсивності першого максимуму дифракційного спектру 
(частота акустичної хвилі 2.5 МГц) 
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Виявлено, що наявність періодичної структури не впливає на спектральний розподіл 
дифракційної картини, але впливає на розподіл амплітуди. Визначено, що в комірках (II) 
даної структури розповсюдження акустичних хвиль відповідає наближенню 
розповсюдження плоских хвиль в узьких хвилеводах з жорсткими стінками.Саме це 
наближення і було використане при моделюванні. Невелика розбіжність розрахункових та 
експериментальних даних дає можливість стверджувати про правильність вибору моделі для 
теоретичних розрахунків. 

Оскільки запропонована модель добре узгоджується з експериментом, то це дає 
можливість пошуку оптимальних умов для збільшення ефективності дифракції в періодичній 
структурі шляхом зміні параметрів елементів періодичної структури. Попередні розрахунки 
показали, що при певному виборі параметрів періодичної структури (в т.ч. менших розмірах), 
можливо отримувати певний розподіл енергії в максимумах при менших потужностях та 
меншій довжині взаємодії ніж без періодичної структури. Це дає підстави вважати, що 
можливе створення аналогічних пристроїв, але з меншими габаритними розмірами та 
меншими енерговитратами. 
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Перспективи створення антивідбиваючих поверхонь для всього електромагнітного 

спектру зараз пов’язують головним чином із синтезом метаматеріалів [1], які матимуть 
від’ємний показник заломлення, що виникає внаслідок наявності від’ємної діелектричної (ε) 
та магнітної (μ) проникностей. Однак, аналіз спектрів відбиття реальних кристалів в 
терагерцовому діапазоні дозволяє виявити характерні вузькі частотні смуги з аномально 
низьким коефіцієнтом відбиття R. Вузька смуга з майже нульовим значенням R, що реально 
багаторазово менший за відбивання по обидва боки від резонансу є підставою для назви 
антивідбиваючі канали. В даній роботі розглянуто фізичні особливості формування 
антивідбиваючих каналів (АВК) та їх кореляція з спектроскопічними параметрами 
кристалічного середовища. 

В загальному випадку коефіцієнт відбиття при нормальному падінні на поверхню 
кристала складає: 
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де ,n κ  - дійсна та уявна частини показника заломлення, який пов’язаний з компонентами 
тензора діелектричної проникності (ДП) наступним чином: 
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де 2 24 /i i iS Zπ ω=  – сила осцилятора i-ого коливання гратки; ε ∞  - значення діелектричного 
тензора на високих частотах; ωTi - частота поперечних коливань для i-ого осцилятора; 

iΓ  - стала загасання; N  - кількість полярних коливань. 
За певних умов завдяки дисперсії ε′(ω) утворюються області від’ємної діелектричної 

проникності, однак саме в цих частотних областях коефіцієнт відбивання підвищується 
майже до 100%. Нещодавно [2] в межах моделі одного осцилятора нами було виведено 
критерій існування від’ємної ДП: 

 ( )L Tω ωΓ < −  або 1
L Tω ω
Γ

<
−

, (3) 

де ωL - частота поздовжніх коливань фононів. Різкий спад (майже до нуля) у спектрі відбиття 
спостерігається при ω >ωL. 

На рис. 1 зображено спектри відбиття та дисперсійна залежність ДП для двох 
кристалічних модифікацій (кубічної та ромбічної) кристалу нітрид бора [3,4]. Відносне 
загасання ( ( )L Tω ωΓ − ) в даному випадку складає 0,02 для кубічної і 0,03 для ромбічної 
сингоній. Відповідно до критерію (3) область від’ємної ДП має бути присутня, що ми і 
спостерігаємо на рис. 1 (б). На рис. 1(а) можна побачити, що спектр відбиття на частотах 
навколо 40,8 ТГц для кубічної і 50,0 ТГц для ромбічної сингоній утворює характерний 
„провал”, що названий нами АВК. Варто зауважити, що мінімум коефіцієнта відбиття 
прямує до нульового значення при наявності від’ємної ДП, але сам канал знаходиться за 
межами цієї області (за частотою поздовжніх коливань). 

Для ромбічної сингонії шляхом чисельного моделювання були визначені залежності 
мінімального значення коефіцієнту відбиття та частоти, при якій досягається це значення від 
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нормованого загасання (рис. 2). Ромбічна модифікація нітриду бора має наступні матеріальні 
параметри: ωL=48,51 ТГц; ωT=41,22 ТГц; Г=0,21 ТГц. Для нормованого загасання 0,03 
коефіцієнт відбиття сягає 0,01% як це видно з рис 2 (а). При збільшенні загасання мінімальне 
значення починає поступово зростати і при зникненні області від’ємної ДП досягає, 
приблизно, 5%. 

  

Рис. 1 Спектри відбиття (а) та дисперсійна 
залежність ДП (б) для кубичної та ромбічної 
сингоній кристалу BN. 

Рис. 2 Залежність мінімуму коефіцієнту 
відбиття (а) (логарифмічний масштаб) та 
частоти мінімуму (б) від нормованого 
загасання. 

Підкреслимо, що глибина антивідбиваючого каналу зростає зі зменшенням фононного 
загасання, особливо в умовах існування від’ємних значень ДП.  

Висновки: 
1. При резонансній взаємодії терагерцового випромінювання з полярними коливаннями в 

кристалічних середовищах утворюються частотні області з аномально низькими 
коефіцієнтами відбиття (R≤0,01%) – терагерцові антивідбиваючі канали. 

2. Частота мінімуму коефіцієнта відбивання ωmin перевищує частоту поздовжніх коливань 
ωL та суттєво залежить від фононного загасання. 

3. При малих значеннях нормованого загасання (менших за 0,1) критерій існування 
від’ємної ДП співпадає з критерієм утворення антивідбиваючого каналу. 
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В останні десятиріччя активно розвивається напрям досліджень, в якому ультразвук 
використовується як інструмент, що дозволяє ефективно впливати на стан дефектів в 
напівпровідникових кристалах. У цьому напрямку було відкрито нові явища, які раніше не 
тільки не були відомі, але й передбачити їх було важко. До таких відносяться: 1) 
акустолюмінесценція кристалів, тобто свічення кристалу, що збуджується акустичною 
хвилею, починаючи з деякої порогової інтенсивності; 2) акусторезистивний ефект, тобто 
акустостимульована зміна порогового опору кристалу; 3) амплітудно-залежні ефекти зміни 
пружніх властивостей, акустична емісія та ін. 

Використання ультразвукового навантаження в процесі роботи того чи іншого 
напівпровідникового приладу при наявності чутливості (в області зворотніх ефектів) 
робочих характеристик останнього до ультразвуку відкриває принципові можливості 
керування цими характеристиками тобто визначає розробку нового класу акустоелектричних 
приладів [1].  

В попередній роботі [2] нами проводились дослідження ефекту Холла та провідності 
носіїв заряду в присутності постійного динамічного ультразвуку (УЗ). Було встановлено, 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. Показано, що динамічний вплив УЗ являється зворотнім і викликаний 
деформаційною акустостимульованою зміною розподілу концентрації метастабільних 
дефектів між різними конфігураційними і енергетичними станами та відповідним 
перерозподілом концентрації носіїв на цих рівнях. В той же час використання УЗ в 
імпульсній формі дозволило вперше спостерігати в режимі реального часу на γ-опромінених 
кристалах кремнію акустонаведену релаксацію електропровідності [3].  

Дана робота являється продовженням попередніх робіт по впливу динамічного УЗ 
навантаження на електрофізичні характеристики кристалів кремнію n-типу (n-Si-Fz), де 
будуть аналізуватися експериментальні результати амплітудних характеристик 
акустонаведених змін провідності зразка, викликаних чутливістю метастабільних дефектів 
до УЗ імпульсів в температурному діапазоні 90÷230 К.  

Досліджувалися зразки n-Si-Fz з вихідною концентрацію носіїв заряду NP~4,8·1019 м-3 
та концентраціями фонових домішок NO<5·1021 м-3 і NC=1,0·1022 м-3, відповідно. 
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). При дослідженні кінетики 
акустопровідності σUS частково відпалених (280 ºС) зразків n-Si-Fz нами використовувався 
імпульсний УЗ режим (ВЧ частота fUS=(8÷100) МГц, частота повторення імпульсів 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, вимірювався рівень 
напруги провідності Uσ з потенціальних контактів зразка. При поданні УЗ імпульсу на 
зразок, на постійному сигналі напруги провідності, з’являється накладений додатковий 
імпульс напруги провідності Uσ

US = kI0/σUS (коефіцієнт k визначається геометричними 
розмірами зразка), що характеризується чутливістю до УЗ дії. Даний імпульс має певну 
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амплітуду ΔUσ = Uσ - Uσ
US та характеризується фронтами наростання та спаду при різних 

температурах (методика вимірювання описана в [3])  
На рис. 1 для порівняння представлено амплітуди акустонаведеного 

сигналу напруги провідності при трьох різних температурах. Як бачимо, сигнал 
при 118 К значно більший ніж сигнали при 101 та 139,5 К. Різниця амплітуд 
даних сигналів вказує на те, що ми маємо справу з певним температурним 
піком амплітуди.  

 

   
 
Рис. 1. Осциллограми «імпульсу ∆Uσ» на зразку при трьох різних температурах. 
 
Таким чином це привело до проведення дослідження температурної залежності амплітуди 
акустонаведеного сигналу провідності ΔUσ (Т) у діапазоні температур 90÷230 К на частоті УЗ 
хвилі 8 МГц. Як видно з рис. 2, дана залежність амплітуди акустонаведеного сигналу 
провідності характеризується декількома піками, що нагадує криву нестаціонарної ємнісної 
спектроскопії (DLTS), де кожен пік відповідає певному дефектному рівню напівпровідника, а 
саме: при температурі 120 К – це рівень Ес-0,23 еВ (V2

2-), при 150 К – це Ес-0,32 еВ (VO), при 
200 К – це Ес-0,42 еВ (V2

-) [4]. 
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Рис. 2. Температурна залежність амплітуди «імпульсу ∆Uσ» при дії імпульсів 

ультразвуку на частотах 8, 31, 55 та 100 МГц. пунктирна крива вгорі – дані DLTS [4] 
(DLTS спектри зразків електронно-опроміненого Si-FZ ) 
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Отже, вперше виявлено «багатопіковий» характер ΔUσ(Т), який свідчить про переважаючий 
вклад в акустопровідність зразка на різних температурних ділянках декількох 
акустоактивних центрів. З рис.2 видно, що виявлений нами інтервал акустонаведених змін 
(90÷160) К, виміряних при дії імпульсів УЗ на частоті 8 МГЦ практично співпадає з 
температурним піком дивакансій в DLTS-спектрі [4].  
Звернемо увагу на зсув максимуму піку «1» при зростанні частоти УЗ. Осцилограми 
"імпульсу ΔUσ" були зняті у цьому ж температурному діапазоні на вищих частотах УЗ – 31, 
55 та 100 МГц. З рис.2 видно, що зі зростанням частоти УЗ імпульсу відбувається зменшення 
максимуму амплітуди піку ΔUσ та зсув у бік високих температур, що може говорити про те, 
що дефектна структура напівпровідника більш чутлива до резонансної частоти 
п’єзоперетворювача. 
Отже, основним результатом роботи являється можливість використання методики кінетики 
акустонаведеної провідності для дослідження багатокомпонентної дефектної структури 
напівпровідникових кристалів та визначення акусточутливих дефектів шляхом співставлення 
результатів амплітуди акустонаведеного сигналу провідності ΔUσ(Т) з відомими даними 
DLTS.  
Дані дослідження (in-situ) процесів акустонаведеного зворотнього переходу дефектної 
системи напівпровідникового кристалу в збуджений стан відкривають перспективу для 
створення нових імпульсно-керованих пристроїв. 
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Контроль оптичних властивостей граней монокристалів 
CdTe(111) після хімічної та лазерної обробок 
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При застосуванні напівпровідників велика роль приділяється методам обробки 
поверхні та контролю її стану. Зокрема, це стосується напівпровідникових кристалів CdTe, 
які широко використовуються для детекторів, сонячних елементів, підкладок епітаксіальних 
структур та ін. [1-6]. Для обробки поверхні використовують механічне і хімічне полірування, 
відпал у різних середовищах, бомбардування частинками, лазерне опромінення. Останнє 
ефективно застосовується для формування бар’єрних структур [5, 6]. Опромінення поверхні 
кристалів CdTe наносекундними імпульсами лазера призводить до модифікації її морфології 
і стану, зокрема, дозволяє підвищити однорідність і структурні властивості [6, 7]. У роботі 
вивчалася дія хімічної і лазерної обробок на властивості поверхні CdTe. 

Для контролю стану поверхні та визначення параметрів модифікованого шару 
монокристалів CdTe ефективною є еліпсометрія – неруйнівний і зручний метод дослідження 
поверхні твердих тіл. Для експериментів використовувалися промислові високоомні 
кристали CdTe орієнтації (111), отримані за технологією зонної плавки. Досліджувалися 
поліровані пластини розміром 5×5×0,5 мм3, виготовлені компанією Acrorad [4]. Відомо, що 
протилежні грані кристалів CdTe(111) збагачені, відповідно, атомами Cd і Te [1, 2]. 

Хімічне травлення зразків проводилося у 5%-ому розчині Br-метанол. Лазерна 
обробка виконувалася наносекундними імпульсами (7 нс) другої гармоніки (532 нм) YAG:Nd 
лазера. Поверхня зразків з протилежних сторін опромінювалася поодинокими імпульсами з 
різною густиною енергії – нижче і вище порогу плавлення. Після еліпсометричних 
вимірювань ці ж зразки знову проходили процедуру хімічної обробки, що дозволяла зняти 
модифікований лазерним опроміненням шар та оксидні шари, які могли сформуватися на 
поверхні кристалів при їх зберіганні на повітрі. Дані про обробку зразків наведені у таблиці. 

Номер 
зразка 

Хімічне 
травлення 

Густина енергії 
лазерного імпульсу

J (мДж/см2) 

Номер 
зразка 

Хімічне 
травлення

Густина енергії 
лазерного імпульсу

J (мДж/см2) 
1 + – 8 +* 104 
2 + – 9 +* 104 
3 + – 10 +* 104 
4 + – 11 +* 126 
5 +* 70 12 +* 126 
6 +* 70 13 +** 70 
7 +* 70 14 +** 104 

Табл. 1. Обробка зразків № 1-14 (+ - хімічне травлення; * - хімічне травлення безпосередньо до 
опромінення; ** - хімічне травлення до і після опромінення; – - зразок не опромінювався). 

Оптичні властивості поверхонь монокристалів CdTe(111) досліджувалися за 
допомогою лазерного еліпсометра ЛЭФ-3M-1 на довжині хвилі λ = 632,8 нм. Детально теорія 
еліпсометрії та методи, які застосовувалися при обробці результатів, описані у монографії [8]. 
Еліпсометричні параметри cosΔ і tgΨ (де Δ – зсув фаз, Ψ – азимут відновленої лінійної 
поляризації) обчислювалися при кількох кутах падіння світла та визначались головний кут φ0 
(при якому Δ = 90º) і Ψмін. На основі отриманих даних знаходилася товщина d 
модифікованого поверхневого шару. 
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Рис. 1. Еліпсометричні параметри φ0 і Ψмін обчислені для 
обох граней (○ – Cd-грань, ● – Te-грань) зразків № 1-14 та 
порівняння цих параметрів для хімічно травлених зразків 
№ 1-4 з теоретичним розрахунком (хрестики і лінії). Числа 
біля теоретичної кривої (хрестики) відповідають товщині 
(нм) модифікованого поверхневого шару. 

Для інтерпретації результатів 
використовувалися дві моделі:
напівнескінченне середовище та 
одношарове, де рельєф 
розглядається як шар з відмінними 
від підкладки властивостями. 
Виміряні еліпсометричні та 
обраховані оптичні параметри 
наведено на Рис. 1. У першій моделі 
збільшення головного кута означає
зростання показника заломлення n
приповерхневого шару внаслідок 
лазерного опромінення за умови, що 
параметри рельєфу суттєво не 
міняються. За другою моделлю [8], 
у випадку, коли висота рельєфу 
значно менша за довжину хвилі 
світла, його можна розглядати як 
поверхневий шар, що складається з 
основного матеріалу і пустот, 
частково чи повністю заповнених 
оксидом. 

Параметри зразків, опромінених однаковою густиною енергії (№ 5-7, 8-10, 11 і 12), не 
лягають на спільну криву, що свідчить, що їх модифіковані опроміненням шари мають не 
лише різну товщину, а й також різні показники заломлення n і поглинання k. Загальний 
розв'язок кожного набору зразків не знаходився, але їх товщинні криві дають значення n в 
області 3,1-3,2, що вище за відповідний параметр (3,04) підкладки – CdTe. Імовірна причина 
цього – збільшення у модифікованому поверхневому шарі кристалу об'ємної долі Te, який 
має великий показник заломлення n ~ 6 (при λ = 632,8 нм). Хімічне травлення формує 
модифікований приповерхневий шар товщиною d = 5-10 нм. 

Висловлюємо вдячність науковому співробітнику Інституту фізики напівпровідників 
ім. В.Є. Лашкарьова НАН України С.М. Левицькому за  лазерне опромінення зразків. 
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Local electromechanical response of ionic semiconductor thin films 
1,2 Derkach K.V., 1A.N. Morozovska 
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We performed analytical calculations of the local electromechanical 
response and current-voltage characteristics of the heterostructure “charged SPM 
tip electrode/ionic-semiconductor film/plain electrode” caused by the local changes 
of  
(a) ions concentration (stoichiometry contribution); 
(b) acceptors (donors) charge state; 
(c) free electrons (holes) concentration (electron-phonon coupling via the 
deformation potential).  

Estimations performed for correlated oxides show that strength of (c) 
appeared comparable with (a,b).  

For the case of ion-blocking tip and substrate electrode mainly the changes 
in holes and electrons concentration contribute into the voltage-dependent 
mechanical displacement of the film surface, directly registered by strain SPM. 
Thus the SPM measurements of the ionic semiconductor surface displacement 
could provide important information about the local changes of the acceptors 
(donors) charge state and electron (hole)-phonon correlations via the deformation 
potential. 

We obtained the great variety of the nonlinear static and dynamic current-
voltage and strain-voltage hysteresis loops in the ionic semiconductor thin film 
with mobile acceptors and holes. Some types of the current-voltage hysteresis with 
pronounced memory window and double loops are observed experimentally in the 
correlated oxides and resistive switching materials like p-La1-xSrxMnO3-δ and La1-

xSrxCoO3-δ, while the strain-voltage hysteresis of piezoelectric-like and butterfly-
like shape requires experimental justification by SPM. 

 
Keywords: thin films of ionic semiconductors, Scanning Probe Microscopy 

(SPM), local electromechanical response, deformation potential 
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Fig. 1. Normalized surface displacement u3 vs. voltage V applied to the SPM tip, calculated for 
different film thickness h =0.5 RS, 1RS, 2RS, 4RS, 10 RS (see numbers near the curves), activation 
energy of acceptors Ea = 0.7 eV (a, c), 0.8 eV (e, f), concentration of acceptors Na = 1024 m-3, (a, e), 
Na = 1025 m-3 (c, f), and donor concentration Nd = 1020 m-3. Eg is the band gap. Plots (b, d) represent 
the same dependences as plots (a, c), but in double logarithmic scale. Calculated parameters: 
screening radius RS = 3.0, 1.2, 1.7, 0.64 nm and Fermi level μ = −0.80, −0.85, −0.83, −0.88 eV for 
the plots a, b, c, d correspondingly.  
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Рис 1. Геометрична схема квантового 
дроту 

Перенормування енергії електронів з врахуванням 
парціальних фононних зсувів для каскадних, багатошарових 

нанолазерів 
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Сучасні прилади все більше базуються на використанні нанотехнологій [1].  Для того, 

щоб пояснити спектр випромінювання каскадного нанолазера, створеного на основі 
багатошарової наногетеросистема, необхідно 
знати як впливають на цей спектр усі типи 
коливань, що виникають у такій системі. В даній 
роботі представлено електронний спектр, 
перенормований фононними коливаннями. 

Розглядається наногетеросистема, яка 
складається із п’яти шарів In0.52Al0.48As/ 
In0.53Ga0.47As розміщених у напівпровідникове 
середовище In0.53Ga0.47As (рис. 1). Така система 
являє собою каскадний напівпровідниковий 
нанолазер [2].  

У наближенні ефективної маси та 
прямокутного скінченого потенціального бар’єру  
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стаціонарне рівняння Шредінгера  для електрона із гамільтоніаном 
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розраховується в декартовій системі координат. Повний набір хвильових функцій шукається 
у вигляді[3] 
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енергетичний спектр такої системи знаходиться із дисперсійного рівняння  
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де коефіцієнти 1A  та 1B  знаходяться з граничних умов та умови нормування хвильової 
функції. 

Перевід гамільтоніана (3) до зображення вторинного квантування на системі 
хвильових функцій (4) можна представити наступним чином: 

∑ +=
n

nnne aaEH ˆˆˆ        (6) 
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де енергії E  визначені із рівняння (4) а +
nâ  та nâ –– оператори Фермі породження та 

знищення електронних станів. 
Гамільтоніан фононів знаходиться на основі моделі діелектричного континууму [4,5,6] 

у вигляді 

∑ ⎟
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⎜
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⎛ +Ω= +

jq
qjqjqjph bbH

, 2
1ˆˆˆ        (7) 

де індекси jq,  нумерують фононні вітки та середовища наносистеми. 
 Гамільтоніан електрон-фононої взаємодії у зображенні вторинного квантування за 
всіма змінними системи виражається через потенціал поля поляризації на повній 
ортонормованій системі хвильових функцій (4) і має вигляд 
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––– гамільтоніан взаємодії електрона з інтерфейсними фононами. Аналітичні вирази для 
функції зв’язку взаємодії з обмеженими та інтерфейсними фононами можна представити у 
вигляді: 
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Тоді, повний Гамільтоніан системи набуде вигляду 

IeLephe HHHHH −− +++= ˆˆˆˆˆ ,     (13) 
що дозволяє застосувати метод функції Гріна для знаходження перенормованого фононами 
електронного спектра. Як відомо для багатозонної системи електронів, що взаємодіють з 
фононами й описуються гамільтоніаном (13), при 0=T К Фур’є-образ електронної функції 
Гріна визначаються із рівняння Дайсона  

{ } 1),()(),( −−−= ωωω μμμμμ kMkEkG  ( { }qn,=μ )   (14) 
 У випадку слабкої електрон-фононної взаємодії яка реалізується у дослідженій 
наносистемі основний внесок в перенормування енергії електрона дає однофононна діаграма. 
Тому масовий оператор, можна записати у вигляді: 
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–– масовий оператор який описує внески у перенормовану енергію основної зони від 
взаємодії обмежених фононів з електронами. 

∑ Ω−−−
=

snq sIn

n
In

I qkE
sqF

kM
,', ,'

2'

)(
),(

),(
ω

ω     (17) 



Лашкарьовські читання – 2011 
 

 50

–– масовий оператор який описує внески у перенормовану енергію основної зони від 
взаємодії інтерфейсних фононів з електронами. 
 Перенормована фононами енергія )~( 10E  основного електронного рівня (k=0) 
визначається з дисперсійного рівняння 

0)(~
10 =−− ωω ME        (18) 

 Величину 10
~E  визначають через повний зсув (Δ ) основного рівня 

Δ+= 1010
~ EE        (19) 

 Враховуючи вигляд масового оператора (15), повний зсув енергії доцільно подати у 
вигляді суми парціальних зсувів 

IL Δ+Δ=Δ        (20) 
де )),(Re( ωkM LL =Δ , )),(Re( ωkM II =Δ   
які зумовлені відповідними механізмами електрон-фононої взаємодії. 
 Розрахунки проведені для багатошарової наногетеросистеми 
In0.53Ga0.47As/In0.52Al0.48As. В якій присутні тільки віртуальні фонони. Тому їх взаємодія з 
електронами відбувається лише у процесах випромінювання. Основний стан при цьому 
зміщується лише у напрямку менших енергій, залишаючись стаціонарним. Внутрішньозонна 
взаємодія електрона з фононами майже повністю формує зсув основного рівня тільки при 
такій ширині наноплівки, при якій у ямі ще немає збудженого стану. При дуже малих 
товщина шару основний внесок в повний зсув дає взаємодія електрона з інтерфейсними 
фононами. При великій товщина наноплівок значення Δ  наближається до відповідної 
величини зсуву у масивному кристалі. 
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225, 331, 2001. 
[4] Гуцул В.І., Грищук А.М Актуальні проблеми фізики напівпровідників, 28 вересня-1 
жовтня, Дрогобич 2010 С.53 
[5] Wai-Sang Li, Chuan-Yu Chen, Physica B, 1997, 375. 
[6] Грищук А.М., Грищук В.В, Лошкарьовські читання, м. Київ, 5-7 Жовтня 2010р. с. 35-36. 
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Thermal Dependences of Electroluminescence for a Rare Earth 
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 This work is aimed to study of influence of the high temperature on the EL processes and 
electrical quenching in Tb and Eu implanted and thermally annealed (FA) (at 800 – 900°C) SiO2 
films (dSiO2=100 nm, the RE concentration is from 0.5% to 1.5 at %). The ITO layer was used as a 
transparent electrode. Using high temperature measurement (in temperature range from 25 °C up to 
200 °C) allows us to accelerate charge-trapping processes and achieve complete EL quenching with 
the lower injected charge rate. 
 The EL has been studied at constant current regime as a function of injected charge at the 
same time with measurement of applied voltage to the structure that allowed us to study charge 
trapping in the dielectric during the device operation [1]. 
 The ELI of the main Re3+ related lines slightly decreases its intensity with an increase of 
measurement temperature that corresponds to week temperature influence on the de-excitation 
process. In the case of the Eu-implanted devices different behavior for Eu2+ and Eu3+ LC with the 
measurement temperature increasing was observed. 
 Electrical quenching of the EL intensity of main Tb-related line 541 nm is divided into two 
stages. The first one is connected to the negative charge trapping, and the other one – to the positive 
charge trapping respectively. The increasing of the measurement temperature leads to the 
acceleration of the both EL quenching processes, so this allow us to observe complete EL 
quenching with the lower injected charge rate. The kink observed in the ELI-Qinj characteristic can 
testify some compensation of the negative charge blocking of the EL excitation [2]. 
 From exponential dependence in the first EL quenching stage of the ELI-Qinj characteristic 
the quenching cross section qσ  was calculated [3]. The qσ  for Tb implanted films increases from 
2.6x10-21 cm2 to 3.9x10-20 cm2 and for Eu implanted films - from 2.6x10-21 cm2 to 1.8x10-20 cm2 
with the sample temperature growth from 295 K to 500 K  Obtained temperature dependence qσ (T) 
was used to receive activation energy of the EL quenching process (Ea=0,21 eV for Tb implanted 
oxide and Ea=0,103 eV for Eu implanted one). 
 
[1] A. Nazarov, I. Osiyuk, I. Tyagulskii, V. Lysenko, S. Prucnal, J. Sun, W. Skorupa, R.A. Yankov, 
Journal of Luminescence, 121 (2006) 213–216. 
[2] A. N. Nazarov, S. I. Tiagulskyi, I. P. Tyagulskyy, V. S. Lysenko, L. Rebohle, J. Lehmann, S. 
Prucnal, M. Voelskow and W. Skorupa, J. Appl. Phys. 107, 123112, (2010). 
[3] A. N. Nazarov, I. N. Osiyuk, J. M. Sun, R. A. Yankov, W. Skorupa, I. P. Tyagulskii, V. S. 
Lysenko, S. Prucnal, T. Gebel, and L. Rebohle, Appl. Phys. B 87, 129 (2007). 
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Енергетичні спектри, часи релаксації та рухливості електронів  
у КЯ CdTe/Hg1-xCdxTe/CdTe із інвертованою зонною структурою 
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Квантові ями (КЯ) CdTe/Hg1-xCdxTe/CdTe сьогодні вважаються перспективними для 

створення нового покоління детекторів ТГц-випромінювання, які будуть працювати швидше 
і не потребуватимуть охолодження до гелієвих температур. Однак у літературі властивості 
таких структур досліджені в основному для складу x=0.  

Разом із тим, максимальна рухливість локалізованих електронів, а отже, і 
максимальна швидкодія детекторів на основі цих КЯ може бути досягнута саме для 
ненульових значень складу x у інтервалах 0<x<0.16 та 0.16<x<0.3. Для таких складів КЯ, 
ефективна ширина забороненої зони виявляється дуже малою, завдяки чому зменшуються 
ефективні маси локалізованих електронів. У інтервалі складів 0<x<0.16, КЯ має інвертовану 
зонну структуру, яка вносить додаткові ефекти у залежність спектрів, часів релаксації та 
рухливості електронів від параметрів КЯ, тому у даній роботі розглядатиметься КЯ саме з 
інвертованою зонною структурою.  

Метою роботи було змоделювати хвильові функції, енергетичні спектри та часи 
релаксації локалізованих електронів у таких КЯ. Також досліджено, як на дані величини 
впливає зміна ширини квантової ями і складу x. Кінцевою метою нашої роботи було 
моделювання рухливості локалізованих електронів.  

Інвертована зонна структура характеризується наявністю так званих «інтерфейсних» 
енергетичних рівнів [1], які лежать нижче дна зони провідності. Нами вперше отримано 
критерій для визначення кількості таких інтерфейсних рівнів у залежності від параметрів КЯ, 
при ненульових x. В ході роботи показано, що зміна складу КЯ від 0 до 0.16 призводить до 
зміни локалізації хвильових функцій електронів на двох найнижчих рівнях КЯ. Такі хвильові 
функції мають максимуми на інтерфейсах та затухають вглиб ями. Зміна ж складу 
призводить до перерозподілу густини імовірності з інтерфейсів – вглиб ями. Отже, 
збільшення складу x призводить до нівелювання ролі інтерфейсів у розсіянні локалізованих 
електронів.  

У роботі показано, що наявність інтерфейсних рівнів суттєво впливає на часи 
релаксації та рухливість локалізованих електронів. Так, інтерфейсні рівні зони провідності 
можуть лежати нижче рівня Фермі навіть у нелегованих КЯ, чого не спостерігається у 
гетероструктурах із прямою зонною структурою. Внаслідок цього, визначальну роль у 
процесах релаксації носіїв заряду відіграє ступінь заповнення інтерфейсних рівнів, який 
може призводити до суттєвого зростання часів релаксації – на декілька порядків.  

Проведені розрахунки рухливості локалізованих електронів показують, що зміна 
положення інтерфейсних рівнів відносно рівня Фермі суттєво змінює рухливість електронів. 
Оскільки зміна положення інтерфейсних рівнів відбувається при зміні параметрів 
гетероструктури, то КЯ з різною рухливістю носіїв можуть бути отримані у рамках однієї 
технологічної лінії, що важливо для практичного впровадження даних результатів.  

 
 

1. G. Bastard, “Wave mechanics applied to semiconductor heterostructures”,  Halsted Press,  New 
York, (1988). 
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Знання елементного складу і структурних параметрів нанооб'єктів має два 

фундаментальні аспекти. З одного боку, воно забезпечує контроль технології створення 
наноструктур із заданими властивостями, а з іншого, що не менш важливо, воно дозволяє 
встановити понятійний зв’язок між структурою і оптичними та електрофізичними 
властивостями нанооб'єктів. Сьогодні в ролі методів експериментального дослідження 

параметрів наноструктур 
використовується практично весь арсенал 
сучасної техніки фізичного експерименту. 
Перш за все, до зазначеного 
інструментарію відносяться атомна силова 
мікроскопія (АСМ), скануючи тунельна 
мікроскопія і високо роздільна 
просвічуюча мікроскопія. Проте 
застосування цих методів пов'язане з 
рядом труднощів, зокрема, це високі 
вимоги до якості досліджуваної поверхні, 
складність приготування зразків для 
дослідження, а також має досить суттєві 
обмеження по локальності визначення 
елементного складу та відсутність 
коректного дослідження параметрів 
нанооб'єктів, що знаходяться в об'ємі 
зразка. 

 Одним з найбільш перспективних 
методів створення наноструктур є використання самоіндукованого росту згідно моделі 

Странського-Крастанова. Саме такий ріст 
реалізується при епітаксії Ge на Si 
підкладку. Масиви самоорганізованих Ge і 
SiGe нанокластерів привертають 
особливий інтерес в зв’язку з можливістю 
їх застосування в оптоелектроніці, 
мікрохвильових приладах та детекторах. 
Для виготовлення високоякісних 
пристроїв, необхідно знати та вміти 
контролювати електронні та оптичні 
властивості як масиву в цілому, так і 
окремих нанокластерів. Характеристики 
сформованого масиву визначаються 
такими параметрами як розмір, форма, 
поверхнева щільність, однорідність 
розподілу за розмірами, наявність 
механічних напружень та елементний 
склад. 

3D Ge-Оже зображення SiGe-нанокластерів 

АСМ-зображення, дослідженого масиву 
нанокластерів 



Лашкарьовські читання – 2011 
 

 54

У даній роботі для дослідження складу та геометричних параметрів GeSi 
наноструктур була успішно використана HRSEM (3 нм) у поєднанні з локальною Оже-
спектроскопією (AES, 5÷8 нм) [1], [2]. Дослідження проводилися на Field Emission Auger 
Microprobe JAMP-9500F (JEOL, Japan), обладнаному аргоновою іонної гарматою, що 
використовувалася для пошарового аналізу шляхом іонного травлення. Об'єктами 
досліджень були масиви SiхGe1-х-нанокластерів з середніми латеральними розмірами 70 нм і 
висотами 20 нм. Дані нанокластери були сформовані методом самоіндуваного росту в 
процесі епітаксії германію з номінальною товщиною 8.8 МШ на Si(001) підкладку, на якій 
попередньо був вирощений подвійний буферний шар, який складався з шарів кремнію та 
Si0.9Ge0.1 товщинами 200  та 10  нм, відповідно. Температура підкладки при епітаксії складала 
700 °С. 

Такі інтегральні геометричні характеристики ансамблю нанокластерів, як форма, 
морфологія, взаємне розташування, розподіл за розмірами, середня відстань між кластерами, 
поверхнева щільність і ступінь покриття підкладки були визначені за даними СЕМ 
мікроскопії і Оже-спектрами, що були зареєстровані з репрезентативних ділянок поверхні 
зразка. Отримані результати з окремого острівця порівнювалися з даними, отриманими за 
допомогою мікрорамановскої спектроскопії, яка дає усереднений результат як по ансамблю 
наноостровців, так і по їх висоті. За допомогою локальної Оже-спектроскопії було визначено 
елементний склад окремих нанокластерів і побудовані Оже-карти розподілу Si і Ge з 
досліджуваної поверхні (див. малюнок). З використанням іонного травлення була розроблена 
методика аналізу прихованих нанокластерів з будь-якого підповерхневого рівня 
багатошарового зразка з невідомою заздалегідь геометрією шарів шляхом аналізу бічної 
поверхні сформованого кратеру. З раманівських спектрів встановлено, що середнє значення 
Si в наноострівцях становить близько 53%. Це значення добре корелює з концентрацією Si, 
визначеного методом пошарового аналізу на Field Emission Auger Microprobe. Поєднання 
локальної AES з іонним травленням і технікою електронної корекції дрейфу точки аналізу 
дозволило побудувати глибинні концентраційні профілі Si, Ge, C і O уздовж осі росту 
окремих нанокластерів. Наявність C, O і хімічного зсуву низькоенергетичного Оже-піку Si у 
зареєстрованих на послідовних глибинах Оже-спектрах дозволяє судити про розподіл 
хімічних елементів у острівцях, що обумовлено як чистотою вихідних матеріалів при 
молекулярно променевій епітаксії, так і гігантською інтердифузією, підсиленою 
неоднорідними механічними напруженнями. 
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Розробка технології виготовлення низькорозмірних напівпровідникових структур у 

твердотільній матриці та дослідження їх люмінесцентних характеристик представляє 
значний інтерес у зв’язку з можливістю застосування даних структур для створення нових 
оптоелектронних пристроїв, зокрема високоефективних світловипромінюючих пристроїв, 
довжину хвилі випромінювання яких можна керувати зміною розмірів нанокристалів (НК) 
без зміни їх хімічного складу. Інкорпоруючи в твердотільну матрицю НК різних розмірів, 
можна отримати джерела білого світла, які характеризуються низьким енергоспоживанням. 

Практичне втілення високих світловипромінюючих характеристик НК А2В6 у 
виробництво оптоелектронних приладів вимагає детального вивчення їх структурних та 
люмінесцентних властивостей, які в значній мірі залежать від технології виготовлення НК. 
Дослідження спектрів фотолюмінесценції (ФЛ) в широкій області температур та 
інтенсивностей збудження НК А2В6, виготовлених при різних технологічних умовах, 
дозволяє оптимізувати режими синтезу стабільних НК та отримати важливу інформацію про 
фундаментальні характеристики НК: енергетичні параметри носіїв заряду, механізми 
випромінювальної рекомбінації, параметри екситонів, особливості електрон- і екситон-
фононної взаємодії тощо. 

В роботі розроблено відтворювану технологію синтезу НК CdS у твердотільній 
матриці. У спектрі рентгенівської дифракції НК CdS спостерігаються три широких піка з 
положенням при 26,5°, 43,9° та 51,9°, які відповідають кубічній фазі CdS (площини (111), 
(220) та (311) відповідно) [1]. 

У спектрі комбінаційного розсіювання світла досліджуваних НК CdS у полімерній 
матриці зсув піка, пов’язаного з положенням смуги LO-фононів у низькочастотну область 
відносно положення піка об’ємного CdS (302 см-1) на ~2 см-1, свідчить про наявність 
нанокристалів, розмір яких менший 10 нм і є наслідком ефекту просторового обмеження 
оптичних фононів у таких нанокристалах [2]. 

Спектр ФЛ НК CdS у полімерній матриці складається з чітко виражених смуг з 
положенням максимуму при 2,1; 2,4 та 2,75 еВ та шириною на напіввисоті 270–320 меВ, 
слабкої низькоенергетичної смуги з положенням при 1,85 еВ та широкої високоенергетичної 
смуги з положенням максимуму при 3,0 еВ та шириною на напіввисоті близько 660 меВ, яка 
відповідає за власне випромінювання підкладки (скла). Дослідження спектрів ФЛ НК CdS у 
полімерній матриці в залежності від інтенсивності збудження показали, що інтенсивність 
смуг з положенням максимумів при 2,1 та 2,4 еВ змінюється лінійно (n ≈ 1), тоді як 
інтенсивність смуги з положенням максимуму при 2,75 еВ змінюється сублінійно (n ≈ 3/2). 
Проаналізовано можливі механізми випромінювальної рекомбінації для кожної смуги ФЛ. 

 
[1] H. Tong, Y.-J. Zhu // Nanotechnology. – 2006. – V. 17. – P. 845–851. 
[2] Y.-T. Nien, B. Zaman, J. Ouyang [et al.] // Materials Letters. – 2008. – V. 62. – P. 4522–4524. 
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Пористый анодный оксид алюминия (АОА) уже долгое время используется в 
различных областях: в электронике, сенсорике, биологии, в оптических устройствах, в 
изготовлении одномерных металлических, полимерных и полупроводниковых наноструктур 
[1, 2]. Формирование нанопористого АОА в основном осуществляется анодированием 
алюминия в различных режимах в кислых средах: в щавелевой, серной, фосфорной кислотах 
[3, 4]. Изменяя условия анодирования, можно получать различные морфологические 
параметры пленок АОА, такие как диаметр пор, плотность пор, расстояние между порами. В 
связи с этим большой интерес представляет АОА как материал для дву- и трехмерных 
фотонных кристаллов. Изучению условий формирования пористого АОА с изменяющимся 
диаметром пор по высоте оксида посвящен ряд работ [5, 6]. 

В данной работе приведены результаты исследования морфологических параметров 
пористого анодного оксида алюминия, сформированного в различных режимах, 
используемого в качестве функциональных элементов оптических сенсоров. 

Исследования проведены методами растровой электронной микроскопии (РЭМ) на 
приборах JSM-5610 LV и CAMSCAN с анализатором EDX и атомно-силовой микроскопии 
(АСМ) на микроскопе Nanoscope-3D (Veeco, USA). Образцы анодного оксида алюминия 
получены анодированием алюминия марки А99 в растворах щавелевой и серной кислот в 
различных режимах.  

Методом двухстадийного анодирования алюминия в потенциостатическом режиме в 
0.5М сернокислом электролите при напряжении 25 В были получены высокоупорядоченные 
алюмооксидные структуры. Высокая степень упорядоченности алюмооксидных структур, 
полученных в данном режиме, подтверждается результатами Фурье-преобразования 
(рисунок 1).  

 

 
                                             а)                                                б) 

Рисунок 1 – АСМ-изображения поверхностей высокоупорядоченного АОА, 
полученного в сернокислом электролите методом двухстадийного анодирования (а, б), и 

Фурье-преобразование топографии поверхности (в) 
 

На рисунке 2 представлены РЭМ-изображения поверхности АОА различной толщины. 
при этом толщина оксида на первой стадии анодирования была одинаковой и составляла 10 
мкм.. Увеличение толщины оксидного слоя не приводит к заметным изменениям в 
морфологии поверхности пленок (рисунок 2). 
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                                а)                                       б)                                         в) 

Рисунок 2 – РЭМ-изображения пленок АОА различной толщины, полученных 
двухстадийным методом: а) 20 мкм, б) 30 мкм, в) 40 мкм 

 
Высокая упорядоченность морфологической структуры образцов наблюдалась также 

и для АОА, сформированного в 3%-ном щавелевокислом электролите при напряжении 40 В. 
РЭМ-изображения поверхностей оксида со стороны электролита и со стороны барьерного 
слоя приведены на рисунке 3. 

 

   
                                                   а)                                           б) 
Рисунок 3 – РЭМ-изображения поверхностей АОА, полученного в щавелевокислом 

электролите методом двухстадийного анодирования, со стороны электролита (а) и со 
стороны барьерного слоя (б) 

 
С целью формирования АОА с изменяющимися по высоте образца размерами пор и 

ячеек применяли поочередное изменение режимов анодирования. В гальваностатическом 
режиме плотность тока в начале составляла 5 мА/см2 , затем значение тока увеличивали до 
25 мА/см2 с шагом 10 мА/см2 в минуту. Время выращивания оксида при указанных 
значениях плотности тока в 5 и 25 мА/см2 определялось требуемой толщиной. Чередование 
повторялось необходимое количество раз.  

В потенциостатическом режиме происходило подобное чередование напряжения. 
Первоначальные значения напряжения составляли 50 и 70 В, конечные – 70 и 110 В, 
соответственно.  

Установлено, что гальваностатический и потенциостатический с чередованием 
напряжения 50 и 70 В режимы не позволяют получать достаточно упорядоченные пленки 
АОА со значительно различающимися по размерам ячейками, в то время как 
потенциостатический режим с чередованием 70 и 110 В позволяет получать упорядоченные 
структуры АОА с ячейками, разительно отличающимися по размерам: 350 и 100 нм в 
диаметре (рисунки 4, а, б). 

 

400нм 400нм 400нм

400нм 400нм 
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                                                        а)                                             б) 

Рисунок 4 – РЭМ-изображение  скола образца АОА, полученного в щавелевокислом 
электролите в потенциостатическом режиме с чередованием напряжения 70 и 110 В (а), 

увеличенное изображение прямоугольного участка (б) 
 
При высоких напряжениях анодирования даже в одностадийном режиме возможно 

получить приемлемую степень упорядоченности оксидных ячеек. РЭМ-изображения таких 
структур, полученных в различных электролитах, показаны на рисунке 5, где предсталены 
поверхности АОА, полученного в щавелевокислом электролите, со стороны барьерного слоя 
и скола (а, б) и в комбинированном электролите на основе смеси щавелевой и лимонной 
кислот (в). 

 

 
                                 а)                                       б)                                     в) 

Рисунок 5 – РЭМ-изображения АОА с достаточной степенью упорядоченности 
структуры, полученного методом одностадийного анодирования в щавелевокислом 

электролите (а, б) и в комбинированном электролите на основе щавелевой и лимонной 
кислот (в). 
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Кристаллы с химической формулой [N(CH3)4]2CuCl4 принадлежат к ряду 

алкиаминтетрахлорметаллатов группы железа A2MeCl4, где Me=Co, Zn, Mn, Fe, Ni, Cu. В 
последние годы эти материалы привлекают большое внимание исследователей в области 
фундаментальной физики, прежде всего, благодаря сложной последовательности 
структурных фазовых переходов (ФП). С помощью рентгеноструктурных, 
калориметрических, диэлектрических и оптико-спектральних исследований в данных 
кристаллах обнаружены сегнетоэлектрические, сегнетоэластические и несоразмерные фазы. 

Кристаллы [N(CH3)4]2CuCl4 характеризуются следующей последовательностью фаз: 
параэлектрическая орторомбическая Pmcn → (Ti=297K) несоразмерная → (Tc=291K) 
сегнетоэлектрическая моноклинная P121/c1→ (T1=263K) сегнетоэлектрическая моноклинная 
P1121/n. 

ФП в кристаллах данного типа связаны либо с упорядочением органических групп и 
реориентацией металлгалогенных комплексов, либо со смещением иона металла. Однако, в 
любом случае указанные изменения в организации кристаллической структуры в той или 
иной степени отражаются в изменении формы и характерных размеров металл галогенного 
полиэдра. Действительно, даже незначительные изменения в координационном окружении 
иона Cu2+ существенно влияют на форму и положение полос поглощения (ПП), 
соответствующих внутриионным переходам вследствие изменения силы и симметрии 
кристаллического поля. В настоящее время имеется значительное количество публикаций, 
посвященное экспериментальному и теоретическому исследованию фазового перехода в 
образцах с существенно ограниченными размерами. Ограничение размеров ведет к 
изменению температуры фазового перехода и его размытию. При этом меняются спонтанная 
поляризация и деформация, восприимчивость, коэрцитивные поля и поля переключения. 
Учитывая отсутствие полной ясности в картине структурных превращений в исследуемых 
материалах, представляется целесообразным проведение анализа влияния толщины 
кристалла на спектры поглощения. Вместе с тем, наиболее существенные изменения 
кристаллического поля можно ожидать при приближении размера кристалла к периоду 
несоразмерной сверхструктуры. 

Синтез монокристаллов размером порядка микрометра осуществлялся на стеклянной 
подкладке при комнатной температуре. При этом на стеклянную поверхность наносился 
перенасыщенный водный раствор, полученный путем растворения предварительно 
выращенного образца кристалла [N(CH3)4]2CuCl4. Данный раствор нагревался до 330 - 350К 
и с помощью иглообразного устройства наносился тонким моно слоем на охлажденную 
стеклянную подложку. В зависимости от толщины острия иглообразного устройства были 
получены монокристаллы соответствующей толщины (90мкм ~ 10мкм). Необходимость 
растворения объемных, предварительно полученных монокристаллов вызвана тем, что 
нанесение водного раствора солей непосредственно полученного после смешивания солей в 
соответствующем стехиометрическом соотношении, обусловленное ростом дендритов, а не 
монокристаллов. Полученные таким образом поликристаллические образцы кристаллов 
[N(CH3)4]2CuCl4 состояли из не ориентированных монокристаллов, размещенных на 
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некотором расстоянии друг от друга, размер которых отклонялся от среднего значения на 
10 ÷ 20%. Выращенные таким образом кристаллы характеризовались хорошо развитой 
кристаллической огранкой c характерным ярко оранжевым цветом. Выращенные таким 
образом кристаллы характеризовались хорошо развитой кристаллической огранкой c 
характерным ярко оранжевым цветом.  

Толщина исследуемых образцов определялась при помощи поляризационного 
микроскопа «МИН – 8», с точностью не хуже ± 5 μm. Исследование поверхности кристаллов 
и определение толщины образцов порядка микрометра осуществлялось при помощи атомно-
силового микроскопа. Температура исследуемых образцов определялась с точностью не 
хуже ± 0,05 K. Неполяризованные спектры оптического поглощения исследовались с 
помощью спектрометра Shimadzu UV–3600. 

В кристаллах [N(CH3)4]2CuCl4, выращенных   из водных растворов, наблюдаемые 
изменения в спектрах объясняются тем, что стехиометрия комплекса нарушается, и 
окружение иона Cu2+ уже не будет правильным октаэдром. Симметрия комплекса 
понижается до тетраэдрической, это, скорее всего, связано с эффектом Яна-Теллера. То 
есть,  любая конфигурация атомов или ионов (за исключением линейной цепочки), где есть 
вырожденное основное состояние электронов, неустойчива относительно деформаций, 
понижающих её симметрию (имеется в виду вырождение, отличное от двукратного 
спинового). 

Значит, при выяснении природы ПП, наблюдаемых в видимой области спектра 
кристаллов [N(CH3)4]2CuCl4, необходимо учитывать тот факт, что симметрия окружения 
иона Cu2+  при кристаллизации изменяется из октаэдрической на тетраэдрическую. 

На рис.1 представлены спектры оптического поглощения кристалла [N(CH3)4]2CuCl4 
при толщинах от 90 до 10 мкм.  
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Рис. 1. Спектры оптического поглощения 
кристалла [N(CH3)4]2CuCl4 полученные в 
неполяризованном свете при разных 
толщинах данного образца кристалла. 

Рис. 2. Зависимость спектральных 
энергетических уровней кристалла 
[N(CH3)4]2CuCl4 от его толщины. 

 
Оранжевая окраска кристалла [N(CH3)4]2CuCl4 прежде всего связана с наличием в его 

спектре мощных ПП в области 2,0-4,5 эВ, соответствующих внутренним электронным 
переходам конфигурации 3d9 иона Cu2+

. Расположение ПП характерно для материалов, в 
которых  двухвалентный ион купрума находится в тетраэдрическом окружении. При более 
высоких энергиях (в области 4,5-5 эВ в зависимости от толщины кристалла) наблюдается 
резкое увеличение коэффициента поглощения, которое можно отнести к краю полосы 
переноса заряда лиганд-металл.  

При анализе электронных переходов из основного состояния на возбужденные уровни 
конфигурации 3d9 необходимо учитывать, что некоторые интенсивные ПП (в первую очередь 
широкая полоса с максимумом в области 1,75-2,15 эВ, наблюдаемая во всех кристаллах)  
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несимметричны по отношению к шкале энергий. Соответственное разложение спектра 
в низкочастотной области можно осуществить с помощью стандартной компьютерной 
программы. При этом количество выбираемых контуров должно быть минимальным, а их 
результирующая максимально совпадать с экспериментально полученным спектром. На 
рис. 2 представлено распределение спектральных энергетических линий кристалла 
[N(CH3)4]2CuCl4 в зависимости от его толщины. При уменьшении толщины кристалла 
d<100мкм наблюдается процесс “сжатия кристалла”, то есть, уплотняется упаковка 
кристалла и растет сила кристаллического поля Dq. При толщине кристаллов от 35 и до 25 
мкм прослеживается уменьшение энергий энергетических уровней от толщины с 
дальнейшим их ростом. Представленные на рис. 2 линейные аппроксимации спектральных 
линий высших энергий указывают что в целом при уменьшении толщины кристалла сила 
кристаллического поля Dq растет. 

С уменьшением размера (d<100мкм) кристалла [N(CH3)4]2CuCl4 происходит 
увеличение значений температур фазовых переходов, а также увеличение температурного 
интервала существования нелинейного поведения δ(Δnc) с температурой в исходной фазе. 
При толщине образца d ≈ 50мкм существует незначительный (ΔT ≈ 0,4K) температурный 
интервал существования, возможно, несоразмерной фазы. Дальнейшее уменьшение толщины 
образца d (d<50мкм) сопровождается расширением температурного интервала 
существования, возможно, несоразмерной фазы. Расширение температурного интервала 
фазы сопровождается дальнейшим повышением температуры фазового перехода (Ti).  

Исходя из результатов оптико-спектральных исследований кристаллов 
[N(CH3)4]2CuCl4 можно сказать что, при кристаллизации вследствие эффекта Яна-Теллера 
происходит понижение симметрии локального окружения иона Cu2+

 до тетраэдрического. 
Ион Cu2+ окружается четырьмя ионами Cl- и при Ti имеет место упорядочение этих 
тетраэдров CuCl4

2-, вызывающее волну несоразмерной модуляции. Ниже Tc возникает 
движение органических групп и смещение ионов Cu2+, что в конечном результате 
способствует стабилизации соразмерной фазы кристалла [N(CH3)4]2CuCl4. 

При уменьшении толщины d (d<100 мкм) кристалла [N(CH3)4]2CuCl4 сила 
кристаллического поля Dq растет, обусловленная повышением плотности упаковки 
кристалла. Это приводит к изменению взаимного расположения атомов и молекул в 
кристалле, то есть уменьшаются расстояния между металл-галогенными комплексами.  

Известно, что свойства микрокристаллов, тонких пленок отличаются от свойств 
объемных образцов. Изменение их физических свойств связано с большими механическими 
напряжениями на границе кристалл(пленка) – подложка. Эти напряжения возникают 
вследствие несоответствия параметров решеток кристалла(пленки) и подложки, различия их 
коэффициентов теплового расширения и возникновения спонтанной деформации при 
фазовом переходе. Наличие термоупругих напряжений может привести как к сдвигу 
температуры фазового перехода в кристалле(пленке), так и к изменению структуры 
низкосимметричных фаз. Возникновение в микрокристалле [N(CH3)4]2CuCl4 механических 
напряжений вследствие различия коэффициента теплового расширения кристалла 

1410 −−≈γ Kf  и стеклянной подложки 16105 −−⋅≈γ Ks  может составить 3101 −⋅≈mu . 
Суммарная деформация в эксперименте оказывается существенно 

меньше ”теоретического” значения благодаря релаксации механических напряжений. Как 
известно, деформация рассогласования обуславливает повышение температуры фазовых 
переходов, в то время как размерные эффекты приводят к её понижению. В нашем случае с 
уменьшением толщины кристалла, также наблюдается повышение температур фазовых 
переходов, что указывает на доминирующее влияние не корреляционных эффектов, а 
механических напряжений. В подтверждение этого суждения выступает подобность p,T  и 
d,T фазовых диаграмм данного кристалла. Увеличение деформации несоответствия 
кристалла [N(CH3)4]2CuCl4 приводит к уменьшению расстояния между металл-галогенными 
комплексами.  
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Дослідження лазерно-індукованих фізико-технічних процесів, які призводять до 

утворення низькорозмірних структур на поверхні напівпровідникових матеріалів та 
виявлення їх характерних параметрів і властивостей, а також процесів, які супроводжують 
формування таких структур, допоможе вивчити закономірності та з’ясувати механізми 
самоорганізації дефектів при дії короткочасних лазерних імпульсів. Таким чином стають 
можливими розробка і подальше удосконалення технології лазерно-індукованого 
формування низькорозмірних структур для сенсорних систем наступного покоління. 

В попередніх роботах нашого відділу експериментальні та теоретичні дослідження 
впливу наносекундних імпульсів рубінового лазера на кристали CdTe показали значну 
перспективність застосування лазерних методів для цілеспрямованої зміни властивостей 
матеріалів, формування нанокластерів та потребу подальшої оптимізації параметрів і умов 
обробки напівпровідників та проведення експериментальних досліджень. 

В даній роботі показано можливість формування лазерним променем на поверхні 
напівпровідників нанорельєфу, так зване "пряме" лазерне наноструктурування з можливістю 
селективного опромінення певних шарів напівпровідників шляхом підбору відповідної 
довжини хвилі, потужності, тривалості імпульсу випромінювання. Такий метод виявляється 
значно більш простим та гнучким, оскільки дозволяє досягти високої локальності дії 
лазерного випромінювання та відтворюваності. В наших попередніх експериментальних 
дослідженнях ми використовували як джерело випромінювання рубіновий лазер 
(λ = 0,694 мкм) з тривалістю імпульсу τ = 20 нс [1], в даній роботі використано неодимовий 
лазера (другу гармоніку λ = 0,53 мкм) з τ = 7 нс. 

Морфологію поверхні кристалів до і після опромінення досліджували на атомно-
силовому мікроскопі (АСМ) NanoScope IIIa фірми Digital Instruments в режимі періодичного 
контакту (Tapping ModeTM ). 

Об’єктом дослідження були кристали CdTe леговані германієм. Слід відзначити, що 
легування кристалів CdTe домішками германію дозволяє отримати високоомний матеріал з 
властивостями близькими до власного, що робить його перспективним для виготовлення 
детекторів іонізуючого випромінювання та використання в оптоелектроніці.  

На Рис. 1 наведено АСМ зображення поверхні та їх фазові контрастні зображення 
одного з кристалів CdTe:Ge до (а) та після опромінення (b, c) їх другою гармонікою 
неодимового лазера (λ = 0,53 мкм) з тривалістю імпульсу τ = 7·10-9с. Формування 
куполоподібних структур з латеральними розмірами d = (11,6 - 15,6) нм, висотою h = 1,5 нм 
відбувається після опромінення поверхні імпульсами з густиною потужності І = 12 МВт/см2 
(Рис.1 b та Рис. 2 b). При опроміненні з І = 18 МВт/см2, тобто дещо нижче порогу плавлення 
кристалу, густина наноструктур збільшується (Рис.1 с та Рис. 2 c). При опроміненні 
кристалів з густиною потужності біля порогу плавлення поверхні (І = 20,8 МВт/см2) 
відбувається формування структур більш великих розмірів (d = (34 - 80) нм, висотою h = (5-
16) нм), їх фазові контрастні зображення стають більш чіткими (Рис.3 a, b). 
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Відмітимо, що поріг плавлення поверхні кристалу CdTe:Ge при опроміненні другою 
гармонікою неодимового лазера (λ = 0,53 мкм) з тривалістю імпульсу τ = 7·10-9 с визначено в 
[2] та складає І  = 21 МВт/см2.  

 
 

 
 

Рис. 1 АСМ зображення поверхні (ліворуч) та їх фазові контрастні зображення 
(праворуч) одного з кристалів CdTe:Ge до (а) та після опромінення (b, c) другою гармонікою 
неодимового лазера (λ = 0,53 мкм) з тривалістю імпульсу τ = 7·10-9 с. a – вихідна поверхня; 
b – опромінена з І = 12 МВт/см2, c – з І  = 18 МВт/см2. 
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Рис. 2. АСМ зображення поверхні та розподіл наноострівців по поверхні кристалів 
CdTe:Ge після опромінення їх другою гармонікою неодимового лазера (λ = 0,53 мкм) з 
тривалістю імпульсу τ = 7·10-9 с в допороговому режимі: а – вихідна поверхня; b –
 І = 12 МВт/см2; c – І = 18 МВт/см2. 
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Рис. 3 АСМ (а) та фазові контрастні зображення (b) поверхні та розподіл 

наноострівців (с) по поверхні кристалів CdTe:Ge при опроміненні їх другою гармонікою 
неодимового лазера (λ = 0,53 мкм) з тривалістю імпульсу τ = 7·10-9 с в біляпороговому 
режимі І = 21 МВт/см2. 

 
Таким чином, при вищенаведених експериментальних умовах, дія коротких імпульсів 

неодимового лазерного випромінювання на кристали CdTe:Ge як в допороговому, так і в 
біляпороговому режимах, супроводжується утворенням поверхневих наноструктур, що 
спостерігалось в попередніх роботах на кристалах CdTe. 
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Механізми електропровідності нанокомпозитних SiO2(Si) плівок 

отриманих методом іонно-плазмового розпилення. 

 
О. Л. Братусь, A. A. Євтух, А.Ю. Кизяк 

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

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

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

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

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

Для трансформації плівки SiOx в нанокомпозитну SiO2(Si) плівку з кремнієвими 
нанокристалами в діелектричній матриці SiO2, проводився відпал при температурі Т=1100 °С  
протягом 30 хв в атмосфері азоту. 

Для вимірювання електрофізичних характеристик плівок формувались МОН 
варактори. Алюмінієві затвори отримували магнетронним розпиленням Al мішені. 
Суцільний шар алюмінію наносився і на обернену сторону пластин. Варактори заданої площі 
формувались нанесенням металу через маску. Площі металевих електродів МОН варакторів 
були 7·10-3 см2. 

Виміри вольт-амперних характеристик (I-V) проводилися за допомогою 
автоматизованого комплексу, що складається з керованого джерела напруги та 
пікоамперметра Keithley-6485. Для з’ясування механізмів провідності проводились 
вимірювання I - V характеристик в діапазоні температур 82 К - 350 К. 

На рис. 1 представлені температурні залежності провідності SiO2(Si) плівки (х=1) 
в координатах Мотта при різних електричних полях. Видно, що експериментальні точки 
кривої σ (Т) добре спрямляються. В цьому випадку вираз для провідності має вигляд:  

)/exp()/exp()(
6
1 4/14/122 TBATBRENe phF −=−= νσ    (1) 

де e – заряд електрона, N(EF) – густина локалізованих станів поблизу рівня Фермі, R  - 
середня відстань для стрибку, phν  - імовірність стрибку в одиницю часу. 

4/1
)(0 )(

3

FEkNBB α=       (2) 

де 66,1)
2
3(2 4/1

0 ==
π

B , α  - постійна затухання хвильової функції електронів в 

локалізованому стані, κ  - постійна Больцмана.  
Для визначення параметра В використовується екстраполяція лінійної функції 

Ln(σТ1/2) від Т-1/4 до точки перетину, що відповідає значенню В. Виконання даної залежності 
в інтервалі температур Т=80-350 К вказує на те, що перенос заряду в досліджуваних 
нанокомпозитних SiO2(Si) плівках здійснюється шляхом стрибкової провідності електронів із 
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змінною довжиною стрибка по локалізованим станам, що лежать в вузькій полосі енергій 
поблизу рівня Фермі. Ці стани можуть створюватися обірваними зв’язками Si на в 
діелектричній матриці SiO2.  
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Рис.1. Температурні залежності провідності нанокомпозитної SiO2(Si) плівки (х=1) 
в координатах Мотта при різних електричних полях. 

 
Густину станів N(EF) на рівні Фермі EF можна оцінити по нахилу графіків залежності 

провідності від Т-1/4 , задавши більш – менш прийнятну просторову протяжність ( 1−α ) 
локалізованих хвильових функцій: 

kB
B

EN F 34

4
0)(
α

=        (3) 

В межах розглянутої моделі середня довжина стрибку носіїв заряду по 
локалізованим станам поблизу рівня Фермі для заданої температури Т знаходиться з виразу: 

R=
4/1

)(8
9
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kTEN Fπα

      (4) 

Наприклад, якщо взяти значення для радіусу локалізації α =10 
o

А  по аналогії з 
даними для аморфних напівпровідників то густина станів для кривої 1 рівна N(EF1) =1,73·1019 
еВ-1 см -3 а середня довжина стрибку R(T1)= 5,4·10-7 cм, R(T2)= 7·10-7 cм (Т1=100 К, Т2=273 К).  

Таким чином , аналіз даних температурних залежностей електропровідності вказує 
на можливість реалізації в нанокомпозитних SiO2(Si) плівках, отриманих методом іонно-
плазмового розпилення, стрибкового механізму провідності з змінною довжиною стрибку по 
локалізованим станам поблизу рівня Фермі. 
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Секція 3 
 
 
 
 

Оптика, опто- та фотоелектроніка 
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Легирование теллурида кадмия индием при наносекундном 
лазерном облучении структуры Іn/CdTe 

 
В.П. Велещук1, А. Байдуллаева1, А.И. Власенко1, Е.И. Гацкевич2, В.А. Гнатюк1, 

Г.Д. Ивлев2, С.Н. Левицкий1, Б.К. Даулетмуратов1. 
 

1 Институт физики полупроводников имени В.Е. Лашкарева НАН Украины, 
проспект Науки , 41, 03028  Киев, Украина. e-mail: vvvit@ukr.net  

2Институт физики имени Б.И. Степанова, НАН Беларуси, 
проспект Независимости, 68, 220072 Минск, Беларусь. e-mail: gatskevich@inel.bas-net.by 

 
Явление быстрого массопереноса, обусловленное высокой подвижностью атомов в 

кристаллах при импульсном лазерном облучении (ИЛО), позволяет осуществить 
твердофазное легирование субмикронных слоёв кристаллов CdTe путем облучения 
наносекундными импульсами системы Іn/CdTe – тонкая плёнка индия на кристалле 
полупроводника. Этот метод легирования обладает технологичностью и 
воспроизводимостью параметров применительно к формированию резких p-n переходов на 
малой глубине [1] при создании детекторов рентгеновского и гамма- излучения с низким 
уровнем шумов и улучшенными спектрометрическими характеристиками. Однако процессы 
массопереноса в этой системе при ИЛО изучены недостаточно. Восполнение этого пробела в 
знаниях важно для прогнозирования и контролируемого изменения электрических, 
фотоэлектрических и физических свойств полупроводниковых структур и приборов 
различного назначения, в особенности детекторов ионизирующего излучения на основе CdTe 
(и CdZnTe).  
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Рис.1. ВАХ структур In/CdTe/Au до и после облучения наносекундными импульсами  

лазера при различных плотностях падающей энергии.  
а) - Nd:YAG лазер, τp = 7 нс, б) – Ruby лазер, τp = 80 нс. 

 
Монокристаллы CdTe выращивались по технологии низкотемпературного синтеза, 

плотность дислокаций была не более чем ρdisl ≈ 104 см2. Образцы размером 5х5х0,5 мм3 с 
удельным сопротивлением (2-4)⋅109 Ом⋅см вырезаны по ориентации (111). Пленка индия 
толщиной 30 – 400 нм наносилась путем термического напыления в вакууме при давлении 
10-5 атм. Полученные структуры In/CdTe однократно облучались со стороны пленки индия 
излучением рубиновых лазеров (λ = 694 нм), работающих в режиме модулированной 
добротности с длительностями импульсов, соответственно, τp = 20 нс и 80 нс, и Nd:YAG 
(λ = 532 нм, вторая гармоника) лазера, τp = 7 нс.  
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На лазерно-стимулированное легирование CdTe указывают изменения ВАХ. На рис. 1 
представлены ВАХ In/CdTe/Au структур с толщиной пленки In 300 нм после однократного 
облучения импульсами излучения с различной длительности. Вид ВАХ после облучения 
свидетельствует об усилении выпрямляющих свойств контакта In/CdTe за счет образования 
диодной структуры, что указывает на легирование приповерхностного слоя CdTe индием и 
образование p-n перехода. 

Из аналитических выражений следует, что при ИЛО структуры с поглощенной 
энергией Епогл = 40…320 мДж/см2 скорости нарастания и градиенты температуры и давления 
по глубине достигают значений: dT/dt = 6·109…5·1010 К/с, dT/dx = 108…109 К/м, dP/dt = 
4·1015...1016 Па/c, dP/dx = 3·1013…3,6·1014 Па/м.  

При наличии таких градиентов давлений и температур диффузия атомов In 

осуществляется под действием механической силы )()(
)21(
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2

TGF iР α
ν

ν
∇Ω−Ω

−
−

=  [2] и 

под действием термической силы TCF iТ ∇Ω−= σσ /
3
1

00  [2]. Здесь ν - коэффициент 

Пуассона, G - модуль сдвига, Ω0 и Ωi элементарный объем атома основного вещества и 
примеси соответственно, iσσ /0  - усредненное отношение сечений рассеяния фононов 
атомами основного вещества и примеси соответственно. Обе силы обуславливают перенос 
атомов индия с дрейфовой скоростью kTFFD TP /)( +=υ . В нашем случае по модулю сила 

PF больше ТF  в (1,5-7,1)⋅103 раз. Поэтому доминирующим механизмом твердофазного 
легирования является барродиффузия в условиях значительного градиента dР/dx. 

При возрастании плотности энергии облучения и укорочении импульса лазерного 
воздействия включаются другие механизмы, способствующие массопереносу. 
Высокоскоростная деформация, которая приводит к генерации импульса сжатия, и, 
соответственно, стимуллированная диффузия In могут происходить за счет: 

1. весьма быстрого, за 7-20 нс, нагрева и соответственно деформации с большой 
скоростью; 

2. быстрого фазового перехода твердое тело-жидкость; 
3. быстрого испарения с поверхности и возникновения давления отдачи от неравновесных 

паров; 
4. возникновения и резкого расширения плазмы при поглощении излучения, ионизации и 

пробое. 
В некоторых ситуациях генерация импульса сжатия обусловлена одновременным 

действием нескольких факторов. 
В зависимости от плотности энергии облучения, длительности импульса и толщины 

пленки In реализуются различные механизмы массопереноса. При малых плотностях энергии 
будет осуществляться в основном твердофазная диффузия под действием сил FP  и FT. С 
увеличением энергии ИЛО при некотором значении E приповерхностный слой 
полупроводника начинает плавиться. Поскольку коэффициент диффузии In в расплавленном 
CdTe существенно выше, чем в твердом полупроводнике, то основым механизмом будет  
жидкофазная диффузия In в раплаве. Плавление приповерхностной области кристалла CdTe 
в этой ситуации является благоприятным фактором для образования слоя, легированного 
индием, путем диффузии атомов In в жидкую фазу CdTe на стадии её существования 
(примерно до 10-6 с). 

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

crystals // Applied Physics Letters. – 2006, Vol. 88. – P.242111. 
2. Г.А. Сукач Лазерно-стимулированное перемещение границы p-n перехода в прямозонных 

GaAsP-структурах // ФТП. – 1997. – Т.31, №6. – С.753-756. 
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Вплив γ-опромінення на оптичні властивості епітаксійних плівок 
GaN 
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Вступ  
Структури на основі GaN є перспективними для використання в силовій і 

високочастотній мікроелектроніці. Важливим аспектом використання мікроелектронних 
приладів є їхня стійкість і стабільність роботи в екстремальних умовах, зокрема, під дією 
підвищеної радіації. Деградаційні властивості структур на основі GaN під впливом 
іонізуючого випромінювання на сьогодні ще недостатньо вивчені.  

На сьогодні відомо, що при опроміненні зразків GaN високоенергетичними квантами 
– рентгенівськими або γ-променями, протонами або нейтронами, спостерігається збільшення 
кількості радіаційних дефектів, що збільшує інтенсивність безвипромінювальної 
рекомбінації [1], веде до появи додаткових енергетичних станів дефектів з енергією нижче 
енергії зони провідності [2, 3, 4]. Кількість додаткових носіїв заряду після γ-опромінення 
збільшується, а рухливість, навпаки, зменшується [3].  

При цьому, нез’ясованим залишається питання впливу радіації на енергетичну 
структуру GaN. Як відомо, енергетична щілина в GaN зі структурою типу вюрциту має спін-
орбітальне розщеплення з 2 додатковими енергетичними підзонами, що підтверджується як 
теоретично [5, 6], так і експериментально [5, 7, 8]. Інформативним методом вивчення зонної 
структури напівпровідників є метод електровідбивання (ЕВ) [9]. Методом ЕВ вдається з 
високої точністю визначати енергії прямих зона-зонних переходів (Eg) і уширення 
відповідних спектральних смуг (Γ). У свою чергу, значення Eg залежать від величини і знака 
механічних напруг, а Γ – від його структурної досконалості.  

У даній роботі методом електровідбивання вивчався вплив γ-опромінення на оптичні і 
структурні властивості епітаксійних плівок GaN. 

 

Експеримент  
Епітаксійні плівки n-GaN, вирощені на монокристалічних підкладках Al2O3 (0001) 

методом металоорганічної газофазної епітаксії, мали товщину ∼1 мкм із концентрацією 
донорної домішки ∼1÷3×1017 см-3. Зразки проходили γ-опромінення дозами 105, 5×105, 106, 
2×106 рад з використанням джерела 60Co із поступовим набором дози. Після кожної дози 
вимірювалися спектри ЕВ в діапазоні довжин хвиль 350-380 нм (3,35÷3,45 еВ).  

Як відомо [7, 10, 11], в GaN з решіткою типу вюрциту існує спін-орбітальне 
розщеплення валентної зони поблизу краю поглинання в точці Γ зони Брилюена, завдяки 
чому сигнал ЕВ формують 3 основні міжзонні переходи, які звичайно позначають A, B и C. 
Тому для інтерпретації спектрів була використана модель ЕВ із трьома прямими переходами 
[9]: 

( ) ( ) ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
Γ+−+=

Δ ∑
=

−
3

1

2
0 Re

k
kgk

i
k iEEeCRE

R
R

kθ
, (1)

де R0 – постійна; Egk – енергії переходів; Γk – уширення переходів; Ck – інтенсивності 
переходів; θ k-k– фазові коефіцієнти; k = 1, 2, 3 – переходи A, B, C, відповідно. Параметри 



Лашкарьовські читання – 2011 
 

 72

переходів визначалися в результаті припасування теоретичних спектрів по формулі (1) до 
експериментального. 

 

Результати і обговорення 
Визначені з отриманих спектрів ЕВ плівок GaN значення енергії переходів і їхніх 

уширень представлені на рис. 1. 
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Рис.1. Залежності параметрів переходів від дози γ-опромінення: а)  уширення 

переходів; б) енергії переходів; 1, 2, 3 - переходи А, В, C,  відповідно. 
 
При малих дозах γ-опромінення уширення збільшується. Це можна пояснити 

утворенням під дією радіації нових точкових дефектів. При цьому кількість дефектів 
збільшується до певного рівня в структурно досконалих плівках GaN при дозах опромінення 
105 рад. При подальшому збільшенні дози опромінення відбувається зменшення уширення 
переходів. Таку поведінку можна пояснити ефектом «малих доз», коли відбувається 
анігіляція радіаційних точкових дефектів і дефектів, які вже існують у плівці.  

 
Висновки 
Введення нових точкових дефектів також служить причиною певного збільшення 

енергії переходу C, що вертається до початкового рівня при збільшенні дози опромінення до 
2×106 рад. Збільшення енергії переходу C може свідчити про появу в плівці механічної 
напруги стискання, обумовленої генерацією радіаційних дефектів. При цьому, енергії 
переходів A і B зі збільшенням дози γ-опромінення до 5×105 рад не змінюються, а при 
подальшому збільшенні дози змінюються дуже слабко. Таким чином, найбільш чутливим до 
наявності в плівці GaN структурних дефектів і внутрішніх механічних напруг виявляється 
перехід C, параметри якого можуть використовуватися для неруйнуючого контролю якості 
плівок.  
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Зміни електрофізичних характеристик InGaN/GaN 
гетероструктур потужних світлодіодів при підвищеному струмі 
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Розвиток оптоелектроніки та енергозберігаючих технологій вимагає як всебічного 

дослідження фізичних властивостей і експлуатаційних параметрів гетероструктур, так і 
застосування ефективних методів неруйнівної діагностики та контролю деградації. Самими 
перспективними джерелами випромінювання у видимому діапазоні і освітлення з токи зору 
ефективності є гетероструктури ІnGaN/GaN. При цьому тенденцією розвитку даного 
напрямку є збільшення площі епітаксійних гетероструктур. 

Проте потужні (площа структури 1 мм2) та надпотужні (площа 2-3 мм2) InGaN/GaN 
світлодіоди (СД) при збільшенні площі мають відповідно більш неоднорідний розподіл 
внутрішніх механічних напруг, дислокацій, легуючих домішок та компонент індію чи 
алюмінію в шарах InGaN та AlGaN. При проходженні значних струмів (0,35…1,4 А) гостро 
постає проблема локальних термомеханічних напруг та концентрування струму у трубці 
змінного перерізу з неоднорідним розподілом густини струму. Також негативно впливають 
глибокі рівні (ГР) дефектів. Своєчасне виявлення та запобігання виникненню і активації ГР є 
важливою задачею неруйнівної діагностики, контролю та прогнозування надійності 
потужних світлодіодів. 

Для виявлення змін на рис.1 дано ВАХ потужного СД до та після витримки при струмі 
500 мА протягом 15, 30 та 60 днів. Впродовж 1 дня витримка здійснювалась протягом 12 
годин, відповідно її повний термін становив 180, 360 та 720 годин. Видно, що в області до 
2,4 В відбулось зростання струму та зменшення нахилу лінійної (в логарифмічному масштабі) 
ділянки ВАХ. При напругах 1,2 – 2,25 В (при 300 К) та 2 – 2,65 В (77 К) (І = 10-9…10-6 А) 
І ~ І0exp(eU/Eі), і показник експоненти Eі дуже слабко залежить від температури, тобто нахил 
даної ділянки ВАХ незмінний.  
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Рис.1. ВАХи потужного світлодіоду 
Golden Dragon+ до (1, 5) та після витримки 

при струмі 500 мА (2, 3, 4, 6). 

Рис.2. Залежність диференціального 
коефіцієнту нахилу ВАХ m від напруги.  
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У даному діапазоні напруг переважає тунельна компонента струму. При напругах U > 
2,6 В при 300 К (інтервал струмів 10-5…10-3 А) переважає інжекційна компонента струму, і 
при цьому ВАХ описується вже залежністю І = І0⋅exp(еU/mkT), де m – диференціальний 
коефіцієнт нахилу, або фактор неідеальності. 

Показник неідеальності 
1)(ln −

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

dU
Id

kT
em поводиться немонотонно по напрузі U та 

змінюється після витримки при 500 мА протягом днів, відповідно, у створенні каналу 
рекомбінації беруть участь глибокі рівні, які активізуються або виникають. Значення m в 
області 0,7…1 В – 2,5 В є великим та змінюється від 8 до 3. Величина m має характерний 
мінімум в області 2,6 В (рис.2), це свідчить про зміну механізмів струмопереносу від 
тунелювання до інжекції в активну область при зростанні напруги. Струм поблизу “напруги 
включення” електролюмінесценції 2,6 B на ВАХ різко зростає. На рис.2 (криві 2 та 3) видно, 
що m після витримки поводиться немонотонно в області напруг 1,8 – 2,5 В, а в області 
напруг 0,8 – 1,9 В показник неідеальності є практично константою. 

Окрім синьої смуги гетероструктури спостерігається смуга в ІЧ- області (рис.3). Дана 
смуга відноситься до самої InGaN/GaN гетероструктури та присутня у інших потужних 
світлодіодах (в області 850 – 1000 нм). Її напівширина та розподіл інтенсивності характерні 
для інжекційної електролюмінесценції в напівпровіднику з домішковим рівнем. З 
енергетичного положення можливого рівня, що відповідає за формування ІЧ- смуги випливає, 
що він є глибоким. Авторам невідомі літературні джерела, в яких містяться відомості про 
існування даної смуги. Через даний рівень протікає частина рекомбінаційного струму, який 
не приймає участі у формуванні синьої основної смуги електролюмінесценції СД. 

Було виявлено, що ВАХ потужних InGaN/GaN СД при азотній температурі мають S – 
подібний вигляд з ділянкою від’ємного диференційного опору (ВДО) (Рис.4), як і в [1, 2] для 
індикаторних InGaN/GaN СД. Гетероструктури різних типів мають різний вид S – ВАХ: 
наприклад, ВАХ СД FYLP-1W-UBB (Foryard) має широку ділянку ВДО (криві 1 та 2 рис.4), S 
– ВАХ Golden Drаgon+ LUW-W5AM-LXLY-6P7R (Osram) має гістерезис (крива 3). Після 
витримки при 500 мА протягом 30 днів така ВАХ значно змінюється. Напруга “зриву” Uth 
складає приблизно 6,05 В, І = 180 мА (рис.4 крива 1), вихід з від’ємного диференційного 
опору починається з І = 1140 мА, U = 5,3 В, (крива 1). Для Golden Drаgon+ Uth = 5,78 В, струм 
І = 460 мА (рис.4 крива 3). 
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Рис.4. ВАХ потужного InGaN/GaN 
світлодіоду при Т = 77 К. 1) – початкова, 2) – 
після витримки при 500 мА протягом 30 днів 

(Foryard); 3) – початкова (Osram). 

Рис.3. ІЧ- смуга електролюмінесценції 
світлодіоду при 20 мА Osram  LBW5SM-

EYGX-35-Z. 
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Тобто вигляд S – ВАХ потужних InGaN/GaN СД різних виробників сильно 
відрізняються – суттєво більше, ніж їх ВАХ при 300 К. Для S –ВАХ однакових СД також 
прослідковуються відмінності. Для СД FYLP-1W-UBB (Foryard) ділянка ВДО є значно 
більшою, аніж для СД Golden Drаgon+ (Osram), що зумовлено технологічними відмінностями 
при виготовленні у різних виробників та відповідно ступенем дефектності (СД Golden 
Drаgon+ має кращі випромінювальні та електричні параметри за FYLP-1W-UBB).  

Такий вид ВАХ при температурах ∼100 К та нижче для структур такого типу 
зумовлений ГР в активній області СД та може бути описаний теорією Ешлі-Мілнса [2]. В 
даній моделі рівні пасток можуть бути або нейтральними (тоді вони є пастками для 
електронів), або однократно від’ємно зарядженими (тоді вони будуть пастками для дірок). 
Переріз захвату дірок дірковими пастками має значно більшу величину, ніж переріз захвату 
електронів електронними пастками, відповідно час життя електронів є набагато більшим, ніж 
дірок (практично - нескінченним). Тому при дуже низьких напругах інжекційний струм є 
електронним струмом, обмеженим об’ємним зарядом (монополярна інжекція). З ростом 
напруги до порогового значення Uth (рис.4), глибокі акцепторні рівні (пастки) поступово 
заповнюються інжектованими дірками, відповідно час життя дірок в активній області зростає, 
і при U = Uth дірки починають проходити через всю структуру. Тобто заповнення ГР 
викликає збільшення часу життя дірок та зменшення часу життя електронів. При напрузі 
зриву дірки можуть легко проходити через активну область при набагато менших напругах 
(рис.4), і виникає область ВДО. Коли часи життя електронів та дірок стають рівними, струм 
обумовлюється проходженням носіїв обох знаків (біполярна інжекція), проте обмежений 
рекомбінацією. 

Тобто напруга початку ВДО або напруга зриву S - ВАХ відповідає часу проходження 
дірок через активну область, що приблизно рівний часу їх життя. Як тільки дірки стануть 
проходити активну область без рекомбінації, ВАХ раптово змінюється, тому що провідність 
з монополярного режиму інжекції носіїв перемикається в біполярну. Глибокі центри захвату 
і рекомбінації відповідають акцепторним рівням Mg [2] (або цинку у випадку легування Zn).  

Отримано наступні результати: 
1. У потужних InGaN/GaN світлодіодах (Іном=350 мА) виявлено зміну ВАХ, диференційного 

показника неідеальності ВАХ m та похідної m по напрузі після витримки при 500 мА 
протягом 1 – 2 місяців, що супроводжується зменшенням інтенсивності 
електролюмінесценції та зумовлене глибокими рівнями дефектів. По диференціальному 
коефіцієнту ВАХ виявлено глибокий рівень.   

2. Визначено, що показник неідеальності ВАХ потужних InGaN/GaN світлодіодів при 
прямому зміщенні від 0 до 3,2 В змінюється - m = 2,2 – 8 та зазвичай має величину 5 – 6. 

3. Виявлено, що ВАХ InGaN/GaN потужних світлодіодів при Т = 77 К має S – подібний 
вигляд, зумовлений глибоким рівнем, та змінюється після тривалої витримки при 500 мА. 
Такий вид ВАХ зумовлений переходом від монополярного режиму інжекції носіїв до 
біполярного та є чутливим до дефектів, які створюють глибокі рівні. 

4. В InGaN/GaN гетероструктурах потужних світлодіодах виявлено ІЧ- смугу 
електролюмінесценції, пов’язану із глибоким рівнем.  

5. Для експрес-методу контролю і прогнозування надійності InGaN/GaN структур потужних 
світлодіодів відпрацьовано методику диференціювання ВАХ для визначення показника 
неідеальності та виявлення глибоких рівнів, які спричиняють деградацію функціональних 
електричних та люмінесцентних параметрів. 
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Влияние примеси сурьмы на фотоэлектрические свойства 
слоистых кристаллов SnS 

Блецкан М. М.  
Ужгородский национальный университет, ул. Пидгирна, 46, 88000, Ужгород, Украина 

e-mail: crystal_lab457@yahoo.com  

Повышенный интерес к слоистым кристаллам и тонким слоям моноcульфида олова (SnS) 
обусловлен открывающимися возможностями использования их в устройствах 
электрической памяти, в качестве сред для записи голограмм, детекторов ближнего ИК-
диапазона, фотовольтаических материалов, создание гетероструктур и барьеров Шоттки [1–
3]. Однако эффективное использование этого материала в современных устройствах 
оптоэлектроники сдерживается большой концентрацией собственных точечных дефектов – 
катионных вакансий, играющих роль дважды ионизированных акцепторов. Концентрация 
вакансий Sn, вызванных значительным отклонением состава кристаллов от 
стехиометрического, достигает 1018 – 1019 см–3. Собственные точечные дефекты, в силу их 
электрической активности, существенно влияют на физические свойства слоистых 
кристаллов SnS. С практической точки зрения очень важным является получение 
максимально компенсированных кристаллов с низкой концентрацией носителей заряда.  
Регулирование собственных точечных дефектов путем легирования донорными примесями 
представляет большие возможности для управления физическими свойствами слоистых 
кристаллов SnS. 

Монокристаллы SnS  без примеси и с примесью Sb выращивались нами методом 
статической сублимации в запаянных кварцевых ампулах. Габитус кристаллов – тонкие 
пластинки с развитой гранью (001). Специально не легированные кристаллы SnS имеют р-
тип проводимости, являются низкоомными и не фоточувствительными. Их удельное 
темновое сопротивление, измеренное вдоль слоев, составляет, для образцов с различных 
партий выращенных кристаллов, ρт = 101–102 Ом·см. Измерения температурной зависимости 
темнового удельного сопротивления показали, что для нелегированных кристаллов она 
имеет «металлический» характер. Такой ход зависимости ρт  = f(T) характерен для 
сильнолегированных вырожденных полупроводников. 

Легирование кристаллов SnS донорной примесью Sb в количестве до 1 ат. % вызывает 
резкое повышение удельного темнового сопротивления до ρт = 105–106 Ом·см и появление 
фоточувствительности в видимой и ближней инфракрасной областях спектра, сохраняя р-тип 
проводимости. Таким образом, осуществить инверсию типа проводимости с р на n в 
слоистых кристаллах SnS классическим путем введения донорной примеси  Sb вплоть до 
концентрации 1–2 ат. % не удается. Основным механизмом растворения малой концентрации 
примеси Sb в моносульфиде олова со значительным отклонением от стехиометрии является 
заполнение катионных вакансий. Локализуясь в вакансиях, атомы примеси отдают свои 
валентные электроны халькогену, уменьшая тем самым общую концентрацию дырок, 
приводя к резкому уменьшению темновой удельной электропроводности. Невозможность 
реализации инверсии типа проводимости в кристаллах SnS в процессе их легирования 
донорной примесью Sb указывает на то, что растворимость этой примеси в вакансиях 
ограничена и всегда меньше концентрации вакансий. При больших концентрациях примеси 
(1–2 ат. %) сурьма растворяется преимущественно путем замещения Sn в занятых узлах 
решетки. При этом имеет место одновременное увеличение концентрации катионных 
вакансий в кристаллах, что и обуславливает невозможность инверсии типа проводимость с р 
на n в SnS. 

Резкое увеличение темнового удельного сопротивления кристаллов и сопутствующее 
ему появление значительной фоточувствительности (кратность изменения удельного 
сопротивления, измеренного в темноте и на свету (при освещенности L = 104 лк), составляет  
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ρт/ρcв = (2÷5) × 103) вследствие введения примеси Sb указывает на то, что в моносульфиде 
олова реализуется механизм сенсибилизации фотопроводимости (ФП). Как известно, для 
осуществления этого механизма необходимо наличие в кристаллах не менее двух типов 
рекомбинационных центров: «быстрых» r-центров с большим сечением захвата носителей и 
«медленных» s- центров с малым сечением захвата. О присутствии этих центров в 
исследованных кристаллах SnS<Sb>, свидетельствуют наличие примесных полос в спектрах 
ФП (рис. 1, кривые 1, 2) и температурного гашения фотопроводимости (ТГФ) (рис. 2).  

Как следует из рис. 1, фоточувствительность кристаллов SnS<Sb> наблюдается в 
широкой спектральной области от 0.7 до 2.5 эВ. Из сравнения спектров фотопроводимости с 
известными спектрами поглощения [4] и электроотражения [5] следует, что фотоактивное 
поглощение в области края собственного поглощения при hν > 1 эВ, проявляющееся в 
четком длинноволновом максимуме ФП при hνmax1 = 1,16 эВ (кривая 1, рис. 1), обусловлено 
непрямыми зона-зонными переходами, а более высокоэнергетический максимум hνmax2 = 1.28 
эВ связан с прямыми межзонными переходами.  С понижением температуры исследуемого 
кристалла оба собственных максимума в спектре ФП смещаются в высокоэнергетическую 
область (кривая 2, рис. 1). При Т = 100 К в спектре ФП появляется высокоэнергетическая 
особенность вблизи 1.6 эВ, обусловленная собственным поглощением, а вместо одной 
широкой примесной полосы, наблюдаемой при комнатной температуре, появляются два 
низкоэнергетические максимумы – 0.83 и 0.93 эВ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На температурных зависимостях ФП кристаллов SnS<Sb> проявляются два 

конкурирующих процесса: в области низких температур – термоактивация, переходящая в 
термическое гашение фотопроводимости по окончании которого вновь происходит 
термоактивация (рис. 2). Температура, при которой начинается гашение ФП, зависит от  
уровня возбуждения: она тем выше, чем выше скорость генерации носителей (сравни кривые 
1, 4 на рис.2). Кроме того, в области ТГФ наблюдались и характерные для явления 
температурного гашения сверхлинейные люкс-амперные характеристики (ЛАХ) ФП. 
Сверхлинейные участки ЛАХ в точности соответствуют участкам ТГФ. Температурное 
гашение ФП является одним из основных признаков двуцентровой модели рекомбинации в 
широкозонных фотопроводниках. Так как в специально не легированных слоистых 
кристаллах SnS термическое гашение ФП не наблюдается, а имеет место только в 
легированных, то естественно предположить, что примесь Sb играет роль «очувствляющих» 
r-центров медленной рекомбинации. В исследованных кристаллах низкотемпературная 
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Рис. 1. Спектры ФП (1, 2) и фото-э.д.с. (2, 3) 
кристалла SnS<Sb>. Т, К: 1, 3 – 293;  2, 4 – 
100. 

Рис. 2. Температурные зависимости ФП 
при различных освещенностях L, лк: 
1 – 104; 2 – 2.5⋅103; 3 – 6.25⋅102; 4 – 1.5⋅102.
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термоактивация ФП обусловлена наличием центров прилипания основных носителей, что 
следует из данных термостимулированной проводимости. 

В кристаллах SnS<Sb> наблюдается объемная фото-э.д.с. в отсутствии смещения при 
экранированных контактах (рис. 1, кривые 3, 4). По абсолютной величине фото-э.д.с. 
составляет ∼100 мкВ.  В измерениях использовался продольный режим с контактами, 
нанесенными на плоскость (001). Ширина светового зонда не превышала 0.5 мм. Омичность 
контактов подтверждалась линейностью ВАХ как на свету, так и в темноте. Сравнение 
спектров фото-э.д.с. и фотопроводимости кристаллов SnS<Sb> не обнаружило никаких 
дополнительных максимумов и особенностей на спектральных кривых, измеренных без 
приложения внешнего электрического поля. Из сопоставления спектров ФП и фото-э.д.с. 
видно, что максимумы спектрального распределения  фото-э.д.с. находятся при тех самых 
энергиях, что и максимумы собственной ФП, т. е. в области края фундаментального 
поглощения моносульфида олова. В исследованных кристаллах не обнаружен вклад 
примесной ФП у формирование фото-э.д.с. как при комнатной, так и при низких 
температурах. Таким образом, фото-э.д.с. возникает в объеме кристалла SnS<Sb> в 
результате генерации электронно-дырочных пар светом из области собственного поглощения 
с последующим их пространственным разделением.   

Согласно современным представлениям, фотовольтаический эффект в полупроводниках 
основан на явлении пространственного разделения неравновесных электронно-дырочных пар, 
генерируемых светом. Поглощение света и фотоионизация только увеличивают число 
свободных электронов и дырок, но не разделяют их в пространстве. Для возникновения 
фотовольтаического эффекта должны существовать добавочные причины разделения 
неравновесных зарядов различных знаков. К возникновению фото-э.д.с. может привести 
любая неоднородность в объеме кристалла. Эта неоднородность может создаваться или 
флуктуацией примесей по образцу, или включениями второй фазы. Для неоднородных 
образцов характерны фотовольтаические явления, как результат модуляции внутренних 
потенциальных барьеров. В нашем случае наиболее вероятной причиной возникновения 
объемной фото-э.д.с. является неоднородное распределение компенсирующей примеси 
сурьмы и структурных дефектов VSnSb. Данный дефект представляет собой неоднородно 
распределенные заряженные центры, образующие кластерные скопления, что и создает 
значительные потенциальные барьеры в объеме кристалла, разделяющие избыточные 
(неравновесные) носители заряда электрическим полем. Наблюдаемое уменьшение сигнала 
фото-э.д.с. с повышением температуры образца связано с уменьшением объема и высоты 
потенциальных барьеров, а также из-за усиления термической ионизации центров. 

Способность кристаллов SnS<Sb> генерировать э.д.с. под действием освещения светом 
из области фундаментального поглощения этого полупроводника позволяет сделать 
заключение о том, что этот эффект может быть использован для создания 
фотопреобразователей солнечной энергии на базе слоистых кристаллов SnS, активированных 
сурьмой. 
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One of the key approaches directed to increase of efficiency of photoelectric converters is 

technologies, which allow to reduce optical losses. Various types of random roughness and 
specifically textured roughness of the various shape are used as a surface microrelief for reduction 
of optical losses due to decreasing of reflection of radiation from a surface of photoelectric 
converters [1]. 

The random microreliefs of different morphologies (quasi-grating-like, dendrite-like) and 
appointed periodic microreliefs (bi-grating-like) can be formed on the GaAs surface. As it has been 
shown in [2, 3], the microrelief of dendritic type provides smaller losses of solar radiation, that is 
reflected from a surface. 

However, at present there is no unequivocal explanation of the reduction of reflection 
coefficient for GaAs dendrite-like microrelief. The mechanism of the reduction of reflection 
coefficient for the developed surface can by explained either by interference effects or by increase 
of quantity of reflections from a surface of textured samples. 

Also there are no data about influence of time of technological processing on the reflection 
coefficient for dendritic type of GaAs surface microrelief. Recommendations concerning the 
optimum time of technological processing are ambiguous [2, 4]. 

In this connection the aim of the present work is investigation of influence of texturing time 
of polished GaAs on the reflection coefficient of a surface, definition of optimum time of texturing, 
and exact definition of the mechanism of reduction of reflection coefficient on the developed surface 
with dendrite-like microrelief. 

For formation textured surface on the GaAs substrates (GaAs with (100) orientation 
obtained by the Czochralski method) chemical etching was used. Texturing of surface was carried 
out in 56 % HNO3 water solution in a diffusive mode at the temperature about 25 °С. 

Texturing of 
GaAs substrates was 
carried out during 
different etching time 
(20, 40, 60, 80, 100, 120, 
140 and 160 seconds).  
 
Fig. 1. The dependency of the 
reflection coefficient from 
surface of GaAs samples on 
wavelength with different 
etching time: 1 – 0 s, 2 – 20 s, 
3 – 40 s, 4 – 60 s, 5 – 80 s, 6 
– 100 s, 7 – 120 s, 8 – 140 s, 
9 – 160 s, 10 – calculated by 
expression (1).    
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Optical characteristics of GaAs samples surface depending on texturing time and wavelength 

are shown in Fig. 1 (curves 1-9). Dependences of the reflection coefficients at the wavelengths, 
which are corresponding to GaAs edge absorption and greater have another reflection mechanism and 
aren't analyzed. 

 

 
Fig. 2. Characteristic surface morphology of the GaAs samples depending on etching time: a) – 80 s, b) – 40 s. 
 

Fig. 2. shows the characteristic surface morphology of samples after etching at two different 
processing times (40 s and 80 s). One can see in fig. 2 that increasing of etching time leads to 
following result: the size of etched pits increases while their surface density decreases. 

The shape of curves in Fig. 1 allows to make a conclusion that influence of the interference 
effects on reflection coefficient is not present. Characteristics dependencies of the values of 
reflection coefficient from surface of the GaAs samples (Fig. 1 curves 1-9) show that for the same 
sample peaks and minima position on curve doesn't correlate with change of wavelength such, how 
it should be observed in the case when interferential effects are the main cause for the reduction of 
reflection coefficient. Moreover, nonmonotonic character of curves is close to the value of absolute 
inaccuracy of measurements (3 %). Therefore the interferential effects can't be an explanation of 
reduction of reflection coefficient on the surface with dendrite-like microrelief. 

After that we considered influence of increase of reflections quantity from surface with 
dendrite-like microrelief on reflection coefficient of textured samples. 

According to [5] pits, which are formed at the GaAs surface (with (100) orientation) by using 
chemical etching, represent the regular inverted tetrahedral pyramids with dihedral angle at the basis 
54°44′. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 3. Light beam path in textured surface of GaAs sample. 

 
 

Fig. 3. shows the light beam path in etching pit of GaAs sample with textured surface. As it 
may be seen from Fig. 3., all light beams have double reflection when they are incident in the etching 
pit, but a part of the beams which is incident on the lateral face at distance х considering along the 
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apothem (from its vertex) with apothem length L, will have the third reflection from surface of 
etching pit. Calculated value of ratio x/L is 0,12 and it is a constant for considered above etching pit 
of arbitrary size. 

The reflection coefficient from microtextured surface at given wavelength can be calculated 
by the following relation: 

 
Ri = R0i  • (1 – φ1) + R0i

2
 • (φ1 – φ2) + R0i

3 • φ2, (1)
 
where R0i is the value of reflection coefficient of the GaAs sample with polished surface 
(technological processing in 56 % HNO3 water solution wasn’t carry out), taken at the given 
wavelength; φ1 is the ratio between the area of surface occupied with etching pits and total area of 
the sample surface; φ2 = x2/L2 = 0,0146  is the ratio between the surface area of etching pit incident 
on which the light beam is reflected three times and total surface area of the etching pit. 

The fact that the presence of etching pits greater or smaller size on the surface of GaAs 
samples doesn’t have influence on the value of reflection coefficient, as it may be seen from Fig. 1 
(reflection coefficient practically doesn't depend on etching time starting from 40 s), and geometric 
effects of reflection do not depend on size of etching pit, allows to assume that during the etching 
process total surface area becomes covered with etching pits of the different sizes. In connection with 
the limited optical resolution of a microscope (up to 1 μm) all etching pits in Fig. 2 are not visible. 
Under this hypothesis we accept φ1 = 1. 

The results calculated by expression (1) are presented as curve 10 in Fig. 1. 
Good correlation of calculated values with the experimental proves of the hypothesis about 

the full covering of surface with etching pits of the different sizes and indicates that reduction of 
reflection coefficient from surface with microrelief of dendritic type is caused by the increasing of  
reflections quantity from a surface. 

As follows from the Fig. 1 in the texturing time range from 0 up to 40 s the reduction of 
reflection coefficient from surface takes place. Texturing time greater than 40 s has small influence on 
the value of reflection coefficient. First of all it influences on the distribution function of etching pits 
in the sizes, and it influences on the subsequent technological operations. In this connection the 
optimum etching time is about 40 s. 

As a result of the carried out researches it is established that mechanism of reducing of 
reflection coefficient on the developed surface is related, first of all, with increasing of reflections 
quantity from a surface, but not with interference effects which can take place on textured surface. 
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Науки, 41  
 ТГц діапазон є багатообіцяючою областю спектра. Інтерес з’явився недавно з появою 
методів генерування і детектування [1]. Одним з перспективних детекторів є детектор на 
плазмових польових транзисторах [2]. Зазвичай розміри детектора( 1 10− мкм) малі в 
порівнянні з довжиною хвилі (1мм при 300ν = ГГц). Тому виникає проблема ефективного 
введення потужності в детектор. Для цього використовують різні антенні структури. Було 
розроблено багато типів антен [3, 4]: дипольна, патч-антена, метеликоподібна, спіральна, 
логперіодична, фрактальна, і т.д. Для ефективної роботи антени потрібна велика ефективна 
площа (з якої збирається потужність). Ефективна площа effS пропорційна коефіцієнту 
підсилення антени [3].  
 

2

4effS G λ
π

= ,  (1) 

де G -коефіцієнт підсилення, λ - довжина хвилі. Ця формула справедлива в випадку 
взаємних матеріалів. З цієї формули слідує, що ефективність детектора буде сильно залежати 
від частоти. Тобто чутливість детектора обернено пропорційна квадрату частоти.   
В цій роботі проводилася оптимізація метеликоподібної планарної антени на підкладинці з 
метою отримання максимального коефіцієнту підсилення на частоті 300ГГц. Вибір геометрії 
пояснюється оптимальним відношенням коефіцієнту підсилення до складності виготовлення. 
Геометрія антени і її параметри показані на Рис. 1.та в Табл.1 відповідно. Проводилась 
оптимізація параметрів 2 Sia ,r ,d ,φ . 
 

 
Рис 1. Геометрія антени 

Поперечний переріз планарної мікроелектронної структури з антеною, що оптимізувалась   
зображено на Рис. 2. Така структура являє собою типову технологію створення кремнієвих 
польових транзисторів. Середній алюмінієвий шар – антена. Кремнієвий шар – підкладка. 
Знизу знаходиться металізація. 
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Рис 2. Поперечний переріз системи 

Табл. 1 

1a ,мкм 2a , мкм r , мкм d , мкм Sid , мкм φ,град 

10 75.8 164 20 505.5 104 
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Рис. 3. Залежність коефіцієнту підсилення від частоти для одної антени  

і системи з двох антен 

Частотна залежність коефіцієнту підсилення (Рис 3) моделювалась для одної антени і для 
системи з двох антен, відстань між центрами яких 1мм. Коефіцієнт підсилення антени в 
матриці менший ніж для одиночної антени.  
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Рис. 4. Залежність імпедансу однієї антени від частоти. 

Імпеданс антени (Рис. 4) малий в порівнянні з опором польового транзистора. Це ускладнює 
їх узгодження. 
 Оптимізована метеликоподібна антена має відносно високий коефіцієнт підсилення в 
порівнянні з планарними антенами інших форм на частоті 300 ГГц. Чутливість детектора 
залежить від товщини підкладки. Потужність впливу однієї антену на іншу досить мала, 
однак взаємний вплив антен суттєво зменшує коефіцієнт підсилення, тому для масиву антен 
ТГц- діапазону треба враховувати їх взаємний вплив і оптимізувати систему не тільки по 
параметрах кожної антени, а й по відстані між ними і їх взаємному розташуванню.  
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Дослідження конденсованої фази екситонів проводиться давно та інтенсивно. В 
останні роки об’єктом вивчення є непрямі екситони в подвійних квантових ямах на базі 
кристалу GaAlAs. Оскільки непрямі екситони складаються з електронів та дірок, що 
знаходяться в різних ямах, то час їх життя великий, що дозволяє створити більшу густину 
екситонів та вивчати ефекти екситон-екситонної взаємодії. Експериментально показано 
можливість створення екситонного оптоелектронного транзистора [1] і екситонного конвеєра 
[2]. Існують різні підходи до пояснення особливостей в просторовому розподілі екситонів 
при їх великих густинах. Один підхід [3] базується на припущені про Бозе-конденсацію 
екситонів, а другий-на припущенні про конденсацію в реальному просторі, тобто фазовому 
перетворенні в системі екситонів [4]. Другий підхід також дає можливість пояснити 
результати експериментів [5], [6]. 
     Для опису розподілу концентрації екситонів використовується модель спінодального 
розпаду, узагальнена на випадок скінченного часу життя непрямих екситонів та присутності 
накачки . Закон збереження для концентрації екситонів має вигляд: 
 

 = -div + ( ) - ,     (1) 

 
де - концентрація екситонів,  – накачка, �- час життя екситонів, =  - густина 
струму екситонів, µ-хімічний потенціал, - рухливість екситонів. Для  використовується 
співвідношення Ейнштейна  ,де -коефіцієнт дифузії, -стала Больцмана, -

температура. 
Записавши хімічний потенціал у вигляді , вільну енергію  оберемо в моделі Ландау: 

 
= ,     (2) 

 
де  – описує вклад просторово неоднорідних ефектів, - густина вільної 

енергії, - враховує потенціальну енергію. Густина вільної енергії апроксимується у вигляді 
 

,     (3) 

 
.де член  переважає при малих концентраціях екситонів, описуючи дифузійний 
рух поза лазерною плямою, а члени степеневого розкладу по концентрації екситонів 
відіграють основну роль при великих n. Параметри -феноменологічні та обрані так, 
щоб густина вільної енергії мала мінімум. Підставивши (2) в (1) , отримаємо рівняння: 

 =  ( ) - .     (4) 
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Це нелінійне феноменологічне рівняння, яке описує розподіл концентрації екситонів високої 
густини з врахуванням накачки ( ) та скінченного часу життя �. В безрозмірних змінних 
рівняння (4) набуває вигляду: 
 

 =  ( ) - ,      (5) 

 
де < 0, 

(зовнішній лінійний потенціал, який може бути створений, наприклад 
неоднорідною деформацією). 
     Чисельно розв’язувалось рівняння для концентрації екситонів (5) в одновимірному 
випадку. В рівнянні присутня зовнішня накачка, що має вигляд імпульсу, обмеженого в часі 
та просторі, та додаткова потенціальна енергія. Під дією накачки виникає структура у 
розподілі концентрації екситонів. А внаслідок наявності  потенціалу відбувається 
переміщення структури з деякою швидкістю. Розглядається можливість використання 
просторового переміщення максимуму розподілу концентрації екситонів для підсилення 
конденсованої фази. 
1. Поведінка системи в однорідному потенціалі ( ) 
     Якщо величина імпульсу накачки, що діє на систему, більша порогового значення, то в 
системі може утворитися конденсована фаза екситонів. Для дослідження поведінки системи 
(розподілу концентрації екситонів) було введено коефіцієнт, який фактично є середнім 
значенням квадрату ширини  

k=      (6) 

На утворення конденсованої фази вказує вигляд розподілу концентрації, а саме, звуження 
структури з наступним збереженням її ширини протягом деякого проміжку часу (рис.1). 
2. Рух конденсованої фази екситонів при наявності потенціалу ( )  
     Якщо величина накачки більша за порогове значення, то може утворитися конденсована 
фаза екситонів. З чисельних розрахунків отримано , що конденсована фаза екситонів при 
наявності потенціалу переміщується в просторі (рис.2) і показано, що швидкість руху 
залежить від нахилу потенціалу (рис.4). З розрахунків отримано, що структура, визначена 
рівнянням  (5) ,рухається зі швидкістю . При зміні швидкості просторовий розподіл 
конденсованої фази екситонів не змінюється. 
3. Взаємодія екситонів під дією двох імпульсів 
     Якщо подіяти на систему додатково ще одним імпульсом (в момент, коли просторовий 
розподіл концентрації екситонів вже почав розпливатися), то таким чином можна збільшити 
шлях, який пройде конденсована фаза екситонів. При цьому величина другого імпульсу 
може бути менша порогового значення для утворення конденсованої фази. 
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Рис  1. Залежність концентрації екситонів 
від просторової координати в різні моменти 
часу  

 
 
Рис  2. Залежність концентрації екситонів 
від просторової координати в різні моменти 
часу 
 

 

 
Рис  3. Залежність координати максимуму 
розподілу концентрації екситонів від часу 
при різних значеннях параметру  
 

 
Рис  4. Залежність швидкості руху 
конденсованої фази екситонів від нахилу 
потенціалу  
 

Висновки 
     З розрахунків отримано, що під впливом імпульсу, обмеженого в просторі та часі, може 
утворитися конденсована фаза екситонів за умови,що величина цього імпульсу більша 
порогового значення. При наявності зовнішнього потенціалу конденсованаа фаза екситонів 
може переміщуватись у просторі із заданою швидкістю. Шлях, який пройде конденсована 
фаза екситонів, можна збільшити, подіявши на систему ще одним імпульсом, величина якого 
може бути менша порогового значення. Це може бути використано для підсилення імпульсу 
конденсованої фази екситонів. 
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Неохлаждаемый фотовольтаический ИК приемник на основе 
напряженной гетероструктуры Hg1-хCdхTe/Si (х ÷ 0,3) 

 
Дериглазов В.А. 

Институт физики полупроводников им. В.Е. Лашкарёва НАН Украины 
03028 Киев, Украина 

 Приемники излучения инфракрасного (ИК) диапазона (1-30 мкм) применяются во 
многих сферах деятельности человека. Прежде всего, следует упомянуть военные системы, 
технологии передачи информации, медицину, использование ИК приемников в 
пожаротушениях и охранных системах. ИК спектроскопия широко применяется как в 
научных, так и промышленных задачах количественного и качественного анализа 
материалов. 
 Существующие на сегодня классы (тепловые и фотонные) и типы ИК приемников 
имеют свои преимущества и недостатки. Тепловые приемники основываются на нагреве 
чувствительного материала излучением; величина нагрева фиксируется при помощи одного 
из физических явлений (зависимость сопротивления от температуры – болометры, 
зависимость спонтанной поляризации от температуры – сегнетоэлектрики и т.д.). Принцип 
работы фотонных фотоприемных устройств (ФПУ) состоит в передаче энергии фотонов 
электронам чувствительного материала (полупроводника). Для достижения высоких 
значений обнаружительной способности (до 1012⋅Вт-1·см·Гц-0,5 [1]) большинство фотонных 
ФПУ нуждаются в дополнительном охлаждении вплоть до криогенных температур. 
Соответственно ценовая политика фотонных детекторов, как правило, жестко привязана к 
системам охлаждения и термостатирования. Тепловые приемники ИК излучения менее 
чувствительны (на уровне 108 Вт-1·см·Гц-0.5 [1]), более инерционны (1 мкс ÷ 1 мс) по 
сравнению с фотонными приемниками, но работают при комнатной или близкой к 
комнатной температуре и относительно дешевы, что определяет их конкурентную 
способность и масштабность применения в различных областях. 

Одним из приоритетных направлений развития ИК техники является создание 
неохлаждаемых ФПУ с приемлемыми характеристиками, что приведет к их значительному 
удешевлению и позволит применять массово, а не только в специальных областях. В 
Таблице сравниваются типичные ФПУ на основе твердых растворов CdHgTe (КРТ). Для 
достижения поставленной цели рассматривают как тепловые, так и фотонные приемники. 
Однако существующие приемники хоть и можно улучшить за счет более совершенных 
технологий, но не значительно. Поэтому все более интересны новые идеи, подходы, 
материалы в детектировании ИК излучения. Так в цикле работ [2] предложено использовать 
микроэлектромеханические (МЭМС) ИК - системы на основе SiNx/Au. 

В работе представлен неохлаждаемый ФПУ (3 ÷ 5 мкм) на базе гетероструктуры Hg1-

хCdхTe/(310)Si (х ÷ 0.3) [3], принцип действия которого базируется на том, что при 
поглощении в пленке КРТ ИК излучения с длиной волны, которой отвечает энергия большая  

 
Таблица. Сравнительные характеристики некоторых неохлаждаемых ФПУ на основе 
CdHgTe. 

Производитель Vigo System Ltd (Poland) Epir Ltd (USA) 
Тип PEM На эффекте 

Дембера 
HOT – high 

operating 
temperature 

ФПУ на базе 
Hg1-хCdхTe/Si (х ÷ 

0,3) 

Размер (1 х 1) мм (7 х 7) мкм (10 х 10) мкм (1 х 1) мм 
S, В/Вт 0,1 1 ÷ 100 -------------- 4 

D, (Вт-1·см·Гц-0,5) 107 ÷ 108 107 ÷ 109 1010 (Δf = 10 Гц) 109 
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чем ширина запрещенной зоны Еg, релаксация фотовозбуждения приводит к тепловому 
расширению и дилатации кристаллической решетки, вызываемой избытком электронов в 
зоне проводимости. При этом на границе гетероструктуры между пленкой и подложкой 
возникают механические напряжения σ, обусловленные деформацией гетерограницы 
вследствие: различия линейных коэффициентов теплового расширения материалов 
подложки и пленки; и генерации в пленке свободных носителей. Деформация x пленки КРТ 
может быть представлена в виде:  

Tn
dP
dE

xxx Т
g

термэл Δ+Δ=+= α
3
1 ,   (1) 

где для CdHgTe [4]: 
dP
dEg =10-7 мэВ⋅Па-1 - барический коэффициент; nΔ  - прирост 

концентрации ННЗ; TΔ  - относительный прирост температуры; 16105 −−⋅= KТα  - линейный 
коэффициент термического расширения. 

Предварительная оценка механического напряжения с учетом выражения (1) дает 
значение σ ~ 17 кПа при условии, что излучение поглощается площадкой (1х1) мм, толщина 
пленки КРТ составляет h = 5 мкм, а величина ∆T = 0,1 °С. За счет пьезоэффекта и 
неоднородных граничных условий (задаваемых подложкой) деформация КРТ приведет к 
возникновению э.д.с.- U, которую можно снимать с чувствительного элемента как полезный 
сигнал. Установлено, что величина U существенно зависит от кристаллографической 
ориентации чувствительной пленки КРТ и подложки. 

На Рис. 1 показано спектральное распределение относительной фотовольтаической 
чувствительности S(λ) предложенного ФПУ при разных частотах ω модуляции светового 
потока (40 и 338 Гц) при Т = 300 К, полученное методом синхронного детектирования 
(нановольтметр УНИПАН-232) по отношению к образцовому пироэлектрическому 
приемнику ПМ-4. На Рис. 2а приведена зависимость фотоотклика Uc от мощности 
падающего излучения W при различных температурах ФПУ. На Рис. 2б изображена 
температурная зависимость вольт-ватной чувствительности S предложенного ФПУ. 

Было промоделировано распределение температуры в структуре при поглощении ИК 
излучения. Граничные условия определяются режимом теплоотдачи – конвекцией на всех 
поверхностях структуры кроме нижней: ( )0TTTn −−=∇⋅ αλ

rr , 0=∇⋅ Tn
rrλ , где вектор n – 

нормаль к поверхности, Т0 – температура окружающей среды, α - коэффициент теплоотдачи, 
согласно геометрии задачи и теории подобия. 
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Рис. 2 а) Зависимость отклика исследуемого ФПУ от удельной мощности ИК излучения; 

б) Зависимость чувствительности ФПУ от температуры. 
Оценка нагрева материала проводилась из условия равновесия мощности излучения, 

поглощенного материалом и теплоотдачи во внешнюю среду. Оценки дают на W = 0,1 мВт 
излучения величину нагрева структуры TΔ = 0,5 К. 
 Для нахождения распределения неравновесных носителей в полупроводнике 
применялась фундаментальная система уравнений, которая в диффузионно-дрейфовом 
приближении имеет вид:  

( )

( )

( )npNNq
t
nqRGqJdiv

t
pqRGqJdiv

gradnqngradqDJ

gradpqpgradqDJ

AD
s

e

h

eee

hhh
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=
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−−+

=
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+−−

⋅−=

⋅−−=

0

0)(

0)(

)()(

)()(

εε
ϕ

ϕμ

ϕμ

v

r

r   (2) 

где Jh, Je – плотность тока дырок и электронов [Кл⋅см-2⋅с-1], Dh, De - коэффициенты диффузии 
дырок и электронов [см2⋅с-1], μh, μe – подвижность дырок и электронов [см2⋅В-1⋅с-1], q = 1,6⋅10-

19 Кл – модуль заряда электрона, p, n – концентрации дырок и электронов [см-3], G, R – 
уровень генерации и рекомбинации носителей [см-3⋅с-1], ND, NA – концентрация доноров и 
акцепторов [см-3], ε0 = 8,85⋅10-12 Кл2⋅Н-1⋅м-2, ε - диэлектрическая проницаемость, ϕ  - 
электрический потенциал [В]. 

Таким образом, в данной работе предложен неохлаждаемый приемник ИК излучения 
на основе напряженной гетероструктуры CdхHg1-хTe/(310)Si. Элемент прототипа 
демонстрирует фотовольтаическую спектральную чувствительность на уровне D* = 3 109  
(Вт-1⋅см⋅Гц1/2) при 300 К. Установлено, что э.д.с., которая возникает в гетероструктуре 
Cd0,3Hg0,7Te/(310)Si при фотовозбуждении ИК излучением, определяется 
кристаллографической установкой, зависит от интенсивности и спектрального состава 
падающего излучения. Обсуждаются модель возникновения фотоотклика в гетероструктуре 
Cd0,3Hg0,7Te/(310)Si при комнатной температуре и фотовольтаическая природа наблюдаемого 
явления. Проведена апробация физического моделирования путем решения диффузионно-
дрейфовой модели неразрывности для Cd0,3Hg0,7Te/Si при 300 К.  
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Природа резонансного КРС розсіювання Zn1-хСохO плівок при 
підзонному збудженні 
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В даній роботі досліджувались структурні, оптичні і електричні властивості Zn1-хСохO 

плівок (x =0, 5 і 15%) вирощених методом молекулярної пучкової епітаксії на сапфіровій 
підкладці. ZnO наноструктури з домішками 3d-металів є перспективними матеріалами для 
приладів опто- і наноелектроніки, спінтроніки як прямозоні матеріали з великою шириною 
забороненої зони (3.37 еВ) і великою енергією зв’язку екситону при кімнатній температурі 
(~60 меВ). 

Для вивчення морфології поверхні Zn1-хСохO 
плівок використовувалась скануюча електронна 
(СЕМ) і атомно-силова мікроскопія. Встановлено, що 
при збільшені Со концентрації в Zn1-хСохO твердому 
розчині (ТР) зменшується діаметр зерен від ~150 до 28 
нм і спостерігається неоднорідний розподіл Со, який 
інтерпретовано як спіноїдальний розпад Zn1-хСохO ТР 
із збагаченими і збідненими областями атомів Co. 

В спектрах фотолюмінесценції (ФЛ) 5% і 
15%Co зразків спостерігається значне зменшення 
інтенсивності смуги зоно-зонної ФЛ в ~1000 і 5000 
разів, відповідно. При цьому максимум смуги ФЛ 
зміщується у високоенергетичну сторону на ΔЕ ≈ 15 
меВ. При збільшені концентрації атомів Со в спектрі 
зоно-зонної ФЛ з’являється і зростає інтенсивність 
випромінювання у високоенергетичній області 
спектру, яке моделюється широкими гауссовими 
контурами при ~3.36 eВ (Г ≈ 63 меВ) і ~3.57 eВ (Г ≈ 
189 меВ) для 5% і 15%Co зразків, відповідно. Останні, 
ми приписуємо випромінюванню від збагачених і 
збіднених областей атомами Со в ТР Zn1-хСохO, що 
узгоджується з СЕМ дослідженнями. 

В низько-температурних спектрах ФЛ 5% і 
15% зразків (T=10K) при підзонному збудженні 
спостерігається внутріцентрові оптичні переходи Со2+ 

центру: 2E(G), 2A1(G), 2T1(G), 4T1(P), 2T2(G) → 4A2(F), 
енергетичні положення яких не залежать від Со 
концентрації в ZnO матриці. 

В спектрах резонансного КРС Zn1-xCoxO плівок 
Рис. 1. Спектри мікро-КРС 
нелегованої ZnO плівки (а) і Zn1-

xCoxO плівок при х = 5 (a) та 15% 
(b) отримані при різних значеннях 
енергії збудження. T=300K. 
Спектри нормовані на 
інтенсивність А1g фононної моди 
сапфірової підкладки при 418 см-1 . 

 (Езб=3.81 еВ) спостерігається багатофононне 
розсіювання на LO фононах, які відповідають 1LО, 
2LO, 3LO, 4LO і 5LO фононним лініям для 5% і 15%Со 
зразків. 
            При збуджені спектрів КРС Zn1-xCoxO плівок з 
енергією кванта від 2.54 еВ до 2.71 еВ (підзонне 
збудження) спостерігається значне зростання 
інтенсивності LO сигналу приблизно в 10 разів і в  
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спектрі регіструється багатофононне LO- розсіювання до 5-го порядку (рис.1). Це є 
свідченням процесу резонансного КРС розсіювання. Важливо відзначити, що така 
резонансна залежність не спостерігалась для нелегованої ZnO плівки. В спектрах КРС 
спостерігається низькочастотний зсув всіх LO фононних повторень при підзонному (2.54 і 
2.71 еВ) в порівняні із зонна-зонним (3.81 еВ) збудженням від однієї і тієї ж локальної 
області зразка. 

Запропоновано нову інтерпретацію резонансного підсилення багатофононного 
розсіювання на LO фононах при підзонному збудженні, що пояснюється Фльорівською 
взаємодією зв’язаних екситонів локалізованих на Со2+ центрах в Zn1-хСохO плівках. Цей 
висновок підтверджується залежністю КРС спектрів від енергії кванта збуджуючого 
випромінювання. Показана можливість вивчення збуджених електронних станів Со2+ центру 
в Zn1-хСохO плівках для яких люмінесценція не спостерігається, використовуючи 
резонансний КРС ефект. 
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Исследование влияния концентрации Pr3+ на люминесцентные 
свойства кристаллофосфора SrTiO3. 

 
Крутов А. Д.1, Марчило О.М.2 

 

1 КНУ им. Т. Г. Шевченка, физический факультет, Киев 03187 пр. Глушкова 2. 
2 Институт физики полупроводников имени В. Е. Лашкарева НАН Украины, Киев 03028 

 пр. Науки 41. 
 
 Развитие новых кристаллофосфоров является необходимым для эффективных 
полевых эмиссионных дисплеев (FEDs). Основной проблемой таких светоизлучающих 
приборов является необходимость развития высокоэффективных фосфоров красного цвета 
излучения с высокой яркостью и насыщенностью цвета. Фосфор SrTiO3:Pr3+ красного цвета 
излучения относится к таким материалам [1]. Целью данной работы является исследование 
влияния концентрации Pr3+ на люминесцентные и структурные свойства кристаллофосфора 
SrTiO3. 
 Порошкообразные образцы SrTiO3:Pr3+ приготовлены золь-гель методом. В качестве 
исходных материалов использовали: хлорид стронция SrCl2, тетраизопроксид титана Ti-(O-i-
C3H7)4, а также хлорид празеодима PrCl3  c начальным стехиометрическим соотношением 
Sr/Ti=1. Концентрация празеодима изменялась в диапазоне от 0.1 до 1 mol.%. Температура и 
время отжига были зафиксированы на уровне 1300 0С и 3 часа, соответственно [2]. 
 Структурный анализ был выполнен с использованием рентгеновского дифрактометра 
DRON-3M с Cu Kα, измерения фото- и катодолюминесценции (PL и CL) проводились при 
помощи фотомультианализатора Hamamatsu PMA-12. Источником возбуждения для 
фотолюминесценции служил He-Cd лазер с длиной волны λ=325 нм. 

В результате исследования фотолюминесценции было установлено, что при малых 
концентрациях Pr3+ (до 0.15.mol%) наблюдается незначительный уровень люминесценции 
(до 12 отн. ед.). При дальнейшем увеличении концентрации Pr3+ от 0.15 до 0.2.mol% 
происходит резкое усиление интенсивности (до 100 отн. ед.). При последующем увеличении 
концентрации наблюдается постепенный спад интенсивности люминесценции. С другой 
стороны, при исследовании катодолюминесценции установлено, что CL-спектры обладают 
аналогичным характером зависимости от концентрации Pr3+: незначительный уровень 
люминесценции при концентрации до 0.15% (менее 8,3 отн. ед.), резкое увеличение 
интенсивности при концентрации в диапазоне 0.15-0.2% (100 отн. ед.) и последующий ее 
спад при дальнейшем увеличении концентрации Pr3+. 
 Таким образом показано, что спектральные зависимости интенсивностей 
фотолюминесценции и катодолюминесценции от концентрации празеодима имеют 
идентичный характер. Оптимальная концентрация празеодима, обеспечивающая 
максимальную яркость фото- и катодолюминесценции составляет около 0.2%. 
 
1. Y.Inaguma, D.Nagasawa and T.Katsumata. Jpn. J. Appl. Phys., 44 [1B] (2005) 761-764. 
2. Synthesis and luminescent properties of SrTiO3:Pr3+ phosphors prepared by sol-gel method, O.M. 
Marchylo, L.V. Zavjalova, Y. Nakanishi, H. Kominami, K. Hara, A.E. Belyaev, G.S. Svechnikov, 
L.I. Fenenko, V.I. Poludin, Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics, 2009. 
V. 12, N 4. P. 321-323. 
 



Лашкарьовські читання – 2011 
 

 95
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кристалах ZnSe:Mn 
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Було знайдно, що оптичне збудження кристалів ZnSe:Mn лазерним випромінюванням 
з довжиною хвилі 441,6 нм (He-Cd-лазер), які знаходилися в резонаторі радіоспектрометру 
SE/X-2543, веде до появи в спектрах ЕПР іону Mn2+ інтенсивного шуму. Всебічне вивчення 
ефекту виникнення шуму показало, що наявність шуму не пов'язана з присутністю чи 
відсутністю магнітного поля електромагніту спектрометру, а спостерігаеться лише в 
присутності СВЧ-поля, за допомогою якого відбуваеться детектування сигналу ЕПР. 
Спектральні характеристики електричного шумового сигналу досліджувалися за допомогою 
аналізатора спектра С4-74, який під'єднували до діодної секції СВЧ-моста спектрометру. 
З'ясувалося, що спектр шуму лежить, в основному, в кілогерцовому діапазоні, а максимальна 
його границя досягає сотень кілогерць. Дослідження спектральних характеристик цього 
шуму показало, що спектр шумового сигналу, який реєструвався, практично повністю 
співпадає з відомим з літератури спектром флуктуації інтенсивності лазерного випромінення 
He-Cd-лазеру, з довжиною хвилі 441,6 нм.  

Характерно, що цей сигнал зникає, якщо перекрити лазерне випромінення 
непрозорою перешкодою, залишаючи лазер працювати. Таким чином, виникнення шумового 
сигналу безпосередньо пов'язане з дією лазерного випромінення на кристали, розташовані в 
резонаторі спектрометру.  

Крім того, під дією лазерного випромінювання, спостерігалось зменшення 
інтегральної інтенсивністі сигналу ЕПР Mn2+. Що, в свою чергу, свідчить про зменьшення 
кількості іонів Mn2+ в досліджуваних кристалах. При дії лазерного випромінювання 
зменшення концентрації іонів Mn2+ фіксувалось в межах 5-7%. Така поведінка може свідчити 
про те, що під дією лазерного випромінювання відбувається перезарядка центрів Mn2+, і 
переходом в інший зарядовий стан. Тобто, можливо, що під дією лазерного випромінювання 
іони Mn2+ переходять в стан Mn3+, а електрон, який звільняється при цьому, переходе до зони 
провідності. Таке припущення підтверджується тим, що в цих кристалах при опроміненні 
лазером електрична провідність збільшується на 2-3 порядка.  

Слід зазначити, що в кристалах селеніду цинку в яких домішка марганцю була 
відсутня, а також в кристалах сульфіду цинку з домішкою марганцю, такий ефект не 
спостерігався. Для більш детального вивчення цих ефектів були досліджені кристали 
твердих розчинів типу ZnSxSe1-x:Mn з ∆х=0,1, та концентраціею іонів Mn2+ блилизько 10-3 %. 
Відомо, що в цих кристалах ширина забороненої зони змінюється практично лінійно зі 
зміною складу. З ростом х відбувається збільшення ширини забороненої зони від 2,7 еВ (х=0) 
до 3,6 еВ (х=1). З'ясувалось, що всі ці ефекти спостерігалися тільки в кристалах з х≤0,2. 
Таким чином, цей єфект пов′язаний зі значенням ширини забороненої зони.  

Було висунуте припущення, що в кристалах ZnSe:Mn основний стан іону Mn2+ 
розташований в забороненій зоні. Частина збуджених рівнів знаходиться в зоні провідності, 
але не змішується з дозволеними рівнями, а відділена від них високим потенціальним 
бар′єром. При збудженні на ці рівні частина електронів, в наслідок тунелювання крізь цей 
бар′єр, потрапляе в зону провідності, збільшуючи провідність кристалів і зменьшуючи 
концентрацію іонів Mn2+. Що і спостерігалося на практиці.  
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Раніше нами вже зазначалось, що розподіл інтенсивності електролюмінісценції по 

поверхні активної області світловипромінюючої структури InGaN/GaN, при прямому 
постійному струмові, є неоднорідним. При цьому відмічено, що в момент виникнення 
акустичної емісії цей розподіл різко змінюється. Спостерігаються яскраво виражені локальні 
області флуктуацій квантового виходу та стійкої деградації [1-3]. 

В той же час відомо, що більша частина світла залишає активну область через бічні 
грані (надзвичайно вдалою на даний час є конструкція світловипромінюючої структури  
вигляді перевернутої піраміди, яка дозволяє отримати максимальний квантовий вихід якраз 
за рахунок випромінювання, що поширюється в площинах ортогональних активній області). 
З огляду на цей факт та те, що локальні області дефектоутворення – джерела акустичної 
емісії (АЕ) можуть знаходитись не тільки в активному шарі, але й у підкладці та буферному 
шарі є доцільним спостереження розподілу і флуктуацій інтенсивності свічення по поверхні 
саме бічної грані світловипромінюючої структури, з одночасним використанням методу 
акустичної емісії для співставлення цих подій з процесами утворення дефектів. 

Слід зауважити, що локальні об’єми (джерела АЕ) у реальних об’єктах дослідження  
мають об’єм приблизно 0,1-100 мкм3, а об’єм активної області у InGaN гетероструктурі 
індикаторного діоду складає 260х260х0,05 мкм = 3400 мкм3. Відповідно, постає питання про 
складність реєстрації (та обробки) сигналів АЕ. 

Додаткове використання мікроскопії оптичного діапазону, пов’язане з обмеженням, 
яке не дозволяє визначити координати (область локалізації) джерел акустичної емісії в тілах 
розміри яких не перевищують середню довжину акустичних коливань λ хвильового пакету. 

Цю умову неможливо виконати при типових частотах 
випромінювання АЕ 200-1000 кГц (λ ~ 5÷25 мм), оскільки 
реальні розміри активної області світловипромінюючої 
структури індикаторних світлодіодів 260×260 мкм 
(InGaN/GaN) та 400×400 мкм (GaAsP/GaP). Недостатніми є 
навіть розміри надпотужних освітлювальних (>1мм). Тому є 
доцільним використання комбінованого застосування АЕ-
методу та мікроскопії видимого діапазону, що дозволяє 
одночасне спостереження оптичних та акустичних 
флуктуацій співставити з процесами деградації параметрів 

квантового виходу [1-3]. 
В роботі представлені результати досліджень промислових світлодіодів з однією 

квантовою ямою на основі InGaN/GaN гетероструктури синього (In0,2Ga0,8N) та зеленого 
(In0,4Ga0,6N) кольору свічення. Зразки відповідним чином підготовлювались, створювався 
зріз в площині ортогональній активній області, додатково шліфований та полірований до 
оптичної чистоти поверхні. Відсутність впливу процесу підготовки на властивості 
світловипромінюючої структури перевірялась за допомогою порівняння ВАХ після кожного 
етапу перевірки згідно методики [4]. 

Дослідження акустичної емісії, флуктуацій електролюмінісценції та струму 
проводилось за методикою описаною в [1-3]. Сигнали АЕ реєструвались п’єзоелектричним 
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датчиком приладу АФ-15, інтегральна сила осьового світла за допомогою фотодіода ФД-7К. 
Всі сигнали (сигнали АЕ — після попереднього підсилення ~75 дБ) опрацьовувались за 
допомогою високошвидкісного, чотирьох канального АЦП. Проведено аналіз динаміки 
локальних процесів деградації та релаксації механічних напруг в світловипромінюючих 
InxGa1-xN/GaN гетероструктурах з квантовою ямою, які виникають під дією прямого 
постійного струму. Здійснено співставлення актів АЕ та зміни розподілу інтенсивності 
електролюмінісценції (виникнення зон стійких деградацій та флуктуацій) по поверхні 
активної області структури та її бічним граням вздовж площини ортогональній квантовій ямі, 
яке дозволяє пояснити інтегральні осциляції інтенсивності свічення та струму, визначити 
місцезнаходження процесу деградації та релаксації термомеханічних напруг, розміри 
локальної області. 

Розподіл інтенсивності електролюмінісценції в площині ортогональній активній 
області по бічній грані світловипромінюючої структури  для малих струмів представлено на 
рис. 1 . Слід відмітити наявність двох максимумів бічної електролюмінісценції: в активній 
області (1) та поблизу дна підкладки (2) – на границі розділу металевий рефлектор–сапфірова 
підкладка. При цьому, через підкладку (3), яка знаходиться між двома максимумами 
випромінювання (рис. 1 та рис.2), проходить лише незначна частина світла, його розподіл 
інтенсивністі ЕЛ є неоднорідним та має характер подібний шуму, що опосередковано 
свідчить про низьку оптичну якість підкладки (наявність значного поглинання та 
неоднорідних включень, які спричиняють релеєвське розсіювання) і відхилення від закону 
відбивання на межі сапфір - металевий тримач. 

Слід відмітити, що висота двох максимумів бічного випромінювання ЕЛ змінюється 
не пропорційно величині струму. Спостерігається тенденція формування одного максимуму 
бічної електролюмінісценції, поблизу активного шару. Результатом впливу металізації 
(контакту) на електролюмінісценцію є зменшення світлового потоку в приконтактній області 
та під контактом рис. 2. Мінімум електролюмінісценції під контактом в області малих 
струмів (до 16 А/см2) пов'язаний з поглинанням світла металом, механічними напругами на 
межі поділу метал-напівпровідник, неідеальністю границі поділу. При зростанні струму 
спостерігається зменшення впливу області контакту випромінювання. Так для малих струмів 
відношення максимуму інтенсивності свічення (ЕЛ) до мінімуму ЕЛ в області під контактом 
рівне двом до одного, в той же час при номінальному струмі ця різниця не перевищує 15%. 
Треба відзначти, що навіть при малих струмах, спостерігаються зміни розподілу 

інтенсивності ЕЛ по поверхні в часі. 
В той же час інтерпретація світловипромінюючої 

структури у вигляді матриці окремих, паралельно ввімкнених 
мікро-світлодіодів із різним вмістом індію в твердому розчині 
InxGa1-xN активної області та однаковими емітерами 
AlxGa1-xN, дозволяє теоретично обґрунтувати та пояснити, 
зокрема, спектр випромінювання сумарної гетероструктури 
та ії вольт-амперну характеристику. Так, при інтегруванні по 
всім локальним областям, із властивостями, які змінюються 
відповідно до складу твердого розчину в квантовій ямі (в 
наперед заданих межах) можна оцінити параметри флуктуації 
індію в структурі епітаксії, а в частості визначивши розміри 

(площу) локальних областей і кількісний склад твердого розчину [5]. 
При цьому, флуктуації індію описуються розподілом Гауса із максимумом відносно 

значення In0,2Ga0,8N для синіх світлодіодів та In0,4Ga0,6N для зелених. Гетероструктура 
складається із локальних областей (мікро-світлодіодів), які мають однакові параметри 
емітерів, але відрізняються вмістом індію в квантових ямах. 

При струмах, більших за номінальні (максимально допустимі виробником) через 
нано-гетероперехід густина струму є неоднорідною, в першу чергу через індивідуальність 
вольт-амперних характеристик кожного з мікро-діодів, що призводить до перегріву тих із 

 Рис. 2. 
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них, в яких активна область збіднена індієм, що, в свою чергу, призводить до ще більшого 
перерозподілу густини струму, електролюмінісценції та перегріву цієї локальної області. 
Сукупність зазначених факторів приводить до пробою, або вигорання окремої ділянки 
структури і як наслідок перерозподілу струму та електролюмінісценції по решті мікро-діодів. 
Далі цей процес повторюється знову з наступною ділянкою. При цьому інтегральна сила 
струму та електролюмінісценція можуть залишаться незмінними через їх перерозподіл по 
інших мікро-світлодіодах. Наявний градієнт (через індивідуальність нагріву кожної з 
локальних областей) призводить до виникнення термомеханічних напруг, які додатково 
прискорюють деградацію. При досягненні термомеханічними напругами критичних значень 
спрацьовують джерела акустичної емісії, що призводить до локальних флуктуацій 
електролюмінісценції (зміні розподілу інтенсивності по поверхні), а за умови співпадання 
додаткових факторів спостерігається зареєстрована нами раніше в [1,3] кореляція флуктуації 
інтегральних величин (струму, сигналів акустичної емісії, інтенсивності 
електролюмінісценції). 

Отже, можна зробити висновок, що використання комбінованого метода акустичної 
емісії та мікроскопії видимого діапазону з по кадровим аналізом, дозволили вперше 
отримати інформацію про можливу просторову локалізацію джерел акустичної емісії, їх 
розвиток та критичність (центрів процесів утворення дефектів) в напівпровідниковій 
епітаксії та підкладці, що принципово є неможливо реалізувати в режимі реального часу за 
допомогою інших методів. 

Таким чином, флуктуація інтенсивності інтегральної електролюмінісценції при її 
реєстрації по поверхні світловипромінюючої структури є не тільки процесом, який 
описується законами теорії ймовірності та залежить від місцезнаходження активного в даний 
момент джерела акустичної емісії (локальної області флуктуації, або центра утворення 
дефектів), орієнтації діаграми направленості випромінювання (яка є в основному 
ламбертовською), кількості джерел емісії які спрацьовують одночасно при миттєвій чи 
протяжній релаксації термомеханічних напруг. До того ж треба зважати, що інтегральний 
потік може залишатись незмінним, через те, що кожна з окремих (локальних) флуктуацій в 
певний момент часу може знаходитись в різних “фазах” (наростання чи зменшення 
квантового виходу в кожній з локальних точок) рис. 2. 

Таким чином, більшість властивостей InxGa1-xN світлодіодів, які отримано 
експериментальним шляхом, таких як на півширина спектру випромінювання, зсув 
максимуму електролюмінісценції в короткохвильову область спектра при збільшені 
величини прямого струму за відсутності нагріву (живлення імпульсним струмом високої 
скважності), вольт-фарадні характеристики, ріст прямої напруги та зміщення спектра 
випромінювання у високоенергетичну область при деградації внаслідок тривалого 
напрацювання (більше 2000 годин), а також інші характеристики можна пояснити на основі 
моделі нерівномірного розподілу індію в активній області. 
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Використання напівпровідникових нанокристалів, так званих квантових точок, в 
якості підсилюючого середовища представляє собою новий напрямок розвитку та 
удосконалення лазерів. Міняючи розмір частинок, легко можна змінювати частоту 
випромінювання в видимому діапазоні хвиль, причому стабільна лазерна генерація виникає 
при кімнатній температурі. Тому отримання композитів, що містять квантові точки  та  
вивчення випромінювання в них викликає значний інтерес. 

На противагу відомим полімерним лазерам з розподіленим зворотнім зв’язком (РЗЗ), в 
яких оптичне підсилення забезпечується головним чином лазерним барвником, а зворотний 
зв’язок модуляцією складу (показника заломлення) полімеру, в нашому випадку 
запропоновано об’ємну періодичну структуру, в якій наночастинки (НЧ) можуть об’єднувати 
обидві функції. 

Продемонстровано стимульоване випромінювання в РЗЗ-структурі, що сформована 
CdSe/ZnS і ZrO2 НЧ, просторово впорядкованими в полімерній матриці. Розподілений 
зв’язок утворюється просторовим впорядкуванням НЧ в органічному полімері (рис.1) 
методом голографічної фотополімеризації, яка є найбільш ефективним способом формування 
об’ємних полімерних структур з великою активною площею й високою оптичною якістю. 

Поверхнево модифіковані CdSe-ZnS НЧ з радіусом ядра 3.3 нм використовуються як 
підсилююче середовище. ZrO2 НЧ з 
гідродинамічним діаметром ≈ 6 нм 
підсилюють гратку з модуляцією 
показника заломлення і збільшують 
ефективність зворотного зв’язку. Період 
структури забезпечує зворотній зв’язок в 
другому порядку дифракції для лазерного 
ефекту на довжині хвилі  lasλ ≈ 575 нм. 
При використанні накачку РЗЗ-структур 
тітан-сапфіровим лазером з λ pump=400 нм 
та імпульсом довжиною 120 фс, 
перпендикулярної відносно площини 
зразка (рис.1), спостерігається поява 
різкого піку вимушеного випромінювання 
уздовж вектору гратки. При збільшенні 
інтенсивності накачки спостерігається 
зростання інтенсивності і звуження 
спектру випромінювання CdSe-ZnS НЧ. 

Вказані зміни мають пороговий  характер, що підтверджує розвиток стимульованого 
випромінювання.  

Показана перспективність використання об’ємних РЗЗ-структур, що базуються на 
просторовій модуляції концентрації напівпровідникових НЧ в полімерній матриці для 
отримання лазерної генерації. 

Робота виконана при фінансовій підтримці Державної цільової науково-технічної 
програми "Нанотехнології та наноматеріали" (проект №1.1.4.13). 

Рис. 1. Схема спостереження стимульованого 
випромінювання в РЗЗ-структурі, утвореній 
наночастинками в полімерній матриці. 

- ZrO2 НЧ       - CdSe - ZnS НЧ
          ПСВ 
 

накачка 400 нм



Лашкарьовські читання – 2011 
 

 100

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Секція 4 
 
 
 
Напівпровідникове матеріалознавство. 

Структурний і елементний аналіз 
напівпровідникових матеріалів 
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Полумагнитные пленки твердых растворов Zn1-xMnxS в настоящее время привлекают 
особый интерес материаловедов вследствие своих уникальных магнитных и 
магнитооптических свойств (гигантские эффекты Зеемана и Фарадея), а также способности к 
аномальной фотолюминесценции. Варьирование концентрации магнитной примеси 
позволяет управлять величиной постоянной решетки и других структурных параметров 
полупроводниковых пленок, что является очень перспективным свойством при создании 
различных гетеропереходов. Именно поэтому, определение четкой взаимосвязи между 
химическим составом и структурными параметрами пленок полумагнитных твердых 
растворов имеет важное значение в современной спинтронике. 

Пленки Zn1-xMnxS были получены методом КЗО на очищенных стеклянных подложках 
в вакуумной установке ВУП-5М при давлении остаточных газов в камере не более чем               
5·10-3 Па при различных температурных режимах осаждения. Осуществлялось испарение 
шихты (порошок Zn1-xMnxS) полупроводниковой чистоты. 

Структурные исследования были выполнены на рентгеновском дифрактометре ДРОН 
4-07 в Ni-фильтрованом Kα излучении медного анода. Съемки проводились в диапазоне 
углов 2θ:  200 - 800, где 2θ - Брэгговский угол. При исследованиях использовалась 
фокусировка рентгеновского излучения по Брэггу-Брентано.  

Элементный состав пленок определялся методом рентгеноспектрaльного aнaлиза с 
использованием энергодисперсионного aнaлизaторa рентгеновского излучения (EDAX). 
Расчет концентрации при этом проводился не менее чем в пяти точках нa поверхности 
образца с дальнейшим усреднением результатов. 

Результаты измерений элементного состава и рентгеновской дифракции исходной 
шихты Zn1-xMnxS представлены на рисунке 1. 

  
Рисунок 1 – Характеристический энергодисперсионный рентгеновский спектр (а) и 

дифрактограмма от шихты Zn1-xMnxS (б). Для сравнения на рисунке (б) представлена  также 
дифрактограмма от шихты ZnS (пунктир). 

 
В результате проведенного цикла исследований будут определены элементный состав, 

структурные и субструктурные параметры пленок Zn1-xMnxS в зависимости от 
технологических условий их получения. 

а Zn 29 аt.% 
Mn 17 аt.% 
S 54 аt.% 
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У Природі значна кількість речовини перебуває у кристалічному стані, тобто володіє 
характерною внутрішньою будовою і властивостями: однорідністю, анізотропією та 
симетрією.  

У наш час відомо багато різноманітних методів, що дають змогу описати поведінку 
частинки у кристалічному полі.  До них належать також методи із деформованою алгеброю 
Гайзенберґа. Якщо ми маємо гамільтоніан у рівнянні Шредінґера із потенціалом, який не 
дозволяє знайти точного аналітичного ров’язку задачі, то можна звести його до знайомого 
вигляду  (наприклад гамільтоніана гармонічного осцилятора), але через такі узагальнені 
координати та імпульси, оператори яких уже не задовольняють канонічної алгебри.  

Перші задачі, у яких використовувалась деформована алгебра Гайзенберґа, 
стосувалися некомутативного, чи квантованого простору [1]. Вивчення теорій із 
деформованою алгеброю належить до області активних досліджень у теоретичній фізиці [2], 
[3], [4], [5] оскільки знаходить застосування у квантовій гравітації [6], теорії струн [7], [8] 
теоріях квантових чорних дір [9] та некомутативного простору [10], [11], квантових груп [12], 
[13],  т. д.  

В ідеальному кристалі існує інваріантність усіх характеристик у разі його зміщень на 
певну відстань (трансляцію) R: 

( ) ( )x R xΦ + = Φ  
У рівнянні Шредінґера зручно зробити заміну ( ),X f x P p= = , де f – будь-яка 

періодична функція із періодом R, а X та P – узагальна координата та імпульс. У 
найпростішому випадку  

2sin( )
2
Rf x

R
π

π
=  

 Таким чином переставне співвіднощення для узагальненої координати та імпульсу 
може бути записане у вигляді 

                                     [ ] 2 22, 1 ( )X P i X
R
π

= −h                                 (1) 

Метою роботи є теоретичне дослідження комутаційного співвідношення (1), аналіз групи 
обертань у деформованому просторі і вивчення декількох квантових систем. Зокрема, 
використовуючи (1) вдалося розв’язати рівняння Шредінґера для частинки у полі 

2 2( )U tg x
R
πγ=  

тут γ – параметр поля. Знайдений розв’язок збігається із тим, що вже був знайдений у 
статтях [14], [15] іншими методами.  

Наукова та практична цінність отриманих результатів полягає у тому, що вдалося 
розвинути іще один метод для точного квантового опису частинки у періодичному полі. 
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Еволюція структурних параметрів InGaN/GaN надграток  
при зміні кількості квантових ям 

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 

Відомо, що структури з надгратками (НГ) InGaN/GaN, які служать активною областю 
для світловипромінюючих діодів, широко застосовуються для збільшення щільності запису 
інформації, світлових приладів на твердих матеріалах, кольорового друку та для дисплеїв. 
Вирощування даних структур з прогнозованими характеристиками є надзвичайно важливою 
проблемою. Для них характерні великі невідповідності решіток, що призводять до утворення 
п’єзоелектричних полів; велика густина дислокацій, флуктуації складу, а також фазова 
сепарація і поверхнева сегрегація в основному атомів індію [1].  

Метою даної роботи було розглянути питання еволюції деформаційного стану та 
компонентного складу системи InGaN/GaN в залежності від архітектури активної НГ 
(кількості квантових ям (КЯ)), налаштованої на довжину випромінювання, близької до 460 
нм. Структури відрізнялись числом КЯ в НГ - 1, 3, 5. Результати дослідження, які були 
проведені за допомогою комбінації методів високороздільної рентгенівської дифрактометрії 
(ВРРД) та вторинної іонної мас-спектрометрії (ВІМС). 

В роботі показано, що для всіх структур має місце часткова релаксація на на нижній 
гетерограниці, тобто напруга знімається між активною НГ і буферним шаром GaN, за 
рахунок наявності буферної НГ. Про це свідчить, те що сталі граток буферного шару сильно 
відрізняються від усереднених параметрів граток НГ. Як і в попередній нашій роботі [2], тут 
також спостерігається неспівпадання номінальних товщин зі знайденими з експерименту. 
При зміні кількості періодів активної НГ спостерігається різна степінь відхилення від 
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Рис. 1. КОП в околі вузла (-1-124) для InGaN/GaN-структур з одною (а), трьома (b) та п’ятьма (c) 
квантовими ямами. Qz и Qx – координати оберненого простору, відповідно, перпендикулярні і 
параллельні до поверхні. H – вектор дифракції, n – вектор нормалі до поверхні, SL0 – положення 
нульового сателіту від НГ.  
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заданих товщин шарів GaN та InGaN, а також склад InGaN, про що можна зробити висновок 
з мап оберненого простору (рис.1) та кривих 
дифракційного відбивання (не зображених тут). 

Відносно природи ефекту збільшення 
концентрації індію зі збільшенням числа 
періодів НГ, то його можна пояснити так: при 
релаксації структур зменшуються пружні поля 
і час десорбції атомів In з поверхні, через що 
вони захвачуються поверхнею. В попередніх 
роботах було показано, що при наявності 
даних полів, ефективність входження In в 
решітку подавлялась[3, 4].  

З рис.2 видно, що досліджувані НГ 
знаходяться в докритичній області з 
товщинами шарів менше hcr., де релаксація 
напруг невідповідності не може відбуватись 
лише за рахунок дислокацій. З проведених 
вимірювань видно, що густина дислокацій, як і 

радіус кривизни систем відрізняються не сильно, але деформаційний склад НГ є різним. 
Отже при однаковому згині та однаковій густині дислокацій,  структури релаксують по-
різному. Відповідно, тут  працюють канали релаксації відмінні від дислокаційного каналу, 
такі як, наприклад, самовільна зміна товщин шарів (складу).  

В роботі визначено деформаційний стан активної НГ та її окремих шарів, степінь 
релаксації, а також період, товщини шарів і склад твердого розчину InxGa1-xN. Встановлено, 
що навіть при малих концентраціях індію в КЯ відбувається часткова релаксація 
багатошарових структур, що впливає на розподіл індію в шарах. 

Показано, що процеси релаксації напруг в багатошарових структурах починаються 
вже для НГ з одною квантовою ямою. Ступінь релаксації росте зі збільшенням періодів НГ. 
Ріст рівня релаксації призводить до збільшення концентрації індію в КЯ. Також ріст 
концентрації In в КЯ супроводжується змінами товщин як ям, так і бар’єрів. 

Для даних структур було розглянуто основні канали релаксації – дислокації в шарах, 
варіації складу і товщин шарів в процесі росту. Встановлено, що структурні властивості НГ в 
значній мірі визначаються процесами непружної релаксації напруг, які залежать від режимів 
росту, тобто температури росту КЯ та їх товщин. 
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Рис. 2. Розрахункова  крива залежності критичної 
товщини шару (hcr.) для НГ InxGa1-xN/GaN від 
складу (x).  
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Мета роботи – розробка методик хіміко-динамічного (ХДП) і хіміко-механічного 
(ХМП) полірування поверхні монокристалів PbTe та твердих розчинів Pb1-xSnxTe 
бромвиділяючими та іодвмісними травниками. Досліджували вирощені методом Бріджмена 
монокристали PbTe та твердих розчинів Pb0,83Sn0,17Te, Pb0,8Sn0,2Te (ІІ), а також одержані з 
парової фази Pb0,8Sn0,2Te (І). Для приготування травників використовували 40 %-ну HBr, 
35 %-ний Н2О2, етиленгліколь (ЕГ), ДМФА і кристалічний I2 (всі реактиви марки «хч»). 
Швидкість полірування визначали по зменшенню товщини пластин до і після травлення за 
допомогою багатообертового індикатора 1МИГП з точністю ± 0,5 мкм.  

Вивчення закономірностей ХДП напівпровідників проводили на установці для ХДП за 
методикою диску, що обертається, при Т = 291-296 К та швидкості обертання диску γ = 26-
120 хв-1. Досліджено залежності швидкостей травлення v (мкм/хв) PbTe і твердих розчинів 
PbxSn1-xTe від концентрації компонентів травників I2–ДМФА та Н2О2–НBr, швидкості 
обертання диску ν-1 – γ-1/2 та температури ln ν – 1/Т, а також від часу витримки розчинів. 
Мікроструктуру поверхні після травлення досліджували в білому світлі за допомогою 
металографічного мікроскопу МІМ-7 з цифровою відеокамерою eTREK DCM800 (8Mpix) із 
збільшенням від 25× до 1600×. 

Процес ХМП проводили на скляному полірувальнику, обтягнутому батистовою 
тканиною, з неперервною подачею травника зі швидкістю 2-3 мл/хв впродовж 3 хв та тиску 
на пластини в 2-3 кПа. Вивчено залежність швидкості полірування (ХМП) монокристалічних 
пластин PbTe і твердих розчинів PbxSn1-xTe від концентрації модифікатора в’язкості 
етиленгліколю (ЕГ) в базовому розчині (БР). 

ХДП в розчинах I2–ДМФА. Встановлено, що в дослідженому інтервалі концентрацій 
(6-18 мас.% I2 в ДМФА) із збільшенні вмісту I2 в складі травильних композицій швидкість 
розчинення PbTe та Pb0,83Sn0,17Te зростає від 3,8 до 15 мкм/хв, при цьому формується 
полірована поверхня з дзеркальним блиском. Для Pb0,8Sn0,2Te (І) і Pb0,8Sn0,2Te (ІІ) в цих же 
розчинах швидкості розчинення дещо менші і змінюються в межах 3,5-9,5 мкм/хв, а 
поверхня зразків покривається плівкою (для них всі вивчені склади – неполіруючі травники). 
Розроблені іодвмісні травники характеризуються не тільки гарними полірувальними 
властивостями, а також стабільністю в часі. Так, при витримці розчину 12 мас. % I2 в ДМФА 
упродовж 96 годин виявлено незначне зменшення швидкості травлення для PbTe, 
Pb0,83Sn0,17Te від 9,8 до 8,2 мкм/хв, при цьому якість полірованої поверхні зразків практично 
не змінюється.  

ХДП в розчинах H2O2–HBr. Досліджено залежність швидкостей розчинення PbTe і 
твердих розчинів Pb1-xSnxTe в інтервалі концентрацій 1-16 об.% Н2О2 в НBr. За результатами 
отриманих експериментальних даних було встановлено, що при збільшенні вмісту Н2О2 від 2 
до 8 об.% в НBr відбувається зростання швидкості розчинення всіх досліджуваних матеріалів 
від 1,2 до 17,0 мкм/хв, причому швидкість травлення PbTe є меншою, ніж твердих розчинів 
Pb1-хSnхTe. Подальше збільшення вмісту Н2О2 (від 8 до 16 об.%) в травильній композиції 
призводить до зменшення швидкості травлення зразків до 1,3 мкм/хв, а якість поверхні 
значно погіршується. Таким чином, травники з вмістом 2-8 об.% Н2О2 в HBr є найбільш 
перспективними для формування на їх основі поліруючих травильних композицій для ХДП, 
оскільки після травлення ними практично на всіх досліджуваних зразках PbTe і Pb1-xSnxTe 
поверхня набуває дзеркального блиску. Слід відмітити, що збільшення вмісту олова в складі 
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твердих розчинів Pb1-xSnxTe при їх ХДП в травниках H2O2–HBr призводить до незначного 
збільшення швидкості травлення, практично не впливаючи при цьому на концентраційні 
межі поліруючих розчинів.  

Розроблені нами бромвиділяючі травильні композиції досить стійкі та стабільні в часі. 
Так, при ХДП досліджених матеріалів в розчині складу 6 об.% Н2О2 в НBr через 840 годин 
після його приготування відбувається незначне зменшення швидкості травлення PbTe, 
Pb0,83Sn0,17Te та Pb0,8Sn0,2Te (I) відносно початкового значення (~ на 1 мкм/хв), а для 
Pb0,8Sn0,2Te (ІI) вона майже не змінюється, при цьому поверхня всіх зразків залишається 
полірованою.  

ХМП в розчинах H2O2–HBr–ЕГ. Використовуючи процес ХДП для монокристалічних 
пластин не завжди можна одержати високоякісну поліровану поверхню з ідеальною 
площиною в макромасштабі, тому, для таких цілей краще використовувати метод ХМП. 
Відомо, що за рахунок механічної складової швидкість видалення шару напівпровідникового 
матеріалу з поверхні пластин методом ХМП може бути в декілька раз більше, ніж при 
використанні травника того ж складу для ХДП. Тому в цій системі розчинів був вибраний 
поліруючий травник з невеликими швидкостями ХДП і хорошими поліруючими 
властивостями з складом (об. %): 6 H2O2 – 94 HBr (базовий розчин – БР). Цей травник для 
PbTe і твердих розчинів Pb1-xSnxTe характеризується швидкістю ХДП ≈ 10 мкм/хв, а 
швидкість ХМП в базовому травнику складає майже 100 мкм/хв. Таким чином, видно, що 
для досліджуваних матеріалів швидкість ХМП в одному і тому ж розчині приблизно в 10 раз 
більше швидкості ХДП. 

З метою розробки повільних поліруючих травників для ХМП напівпровідникових 
матеріалів для зменшення швидкості ХМП (зменшення вмісту активного компоненту) і 
покращення якості поверхні безпосередньо перед проведенням процесу ХМП до базового 
травника БР додатково доливали певну кількість модифікатора в’язкості ЕГ. Було 
встановлено, що при збільшенні додатково введеної в базовий травник кількості ЕГ 
швидкість ХМП зменшується. При збільшенні вмісту від 40 % до 60 % ЕГ в складі БР 
поверхня зразків PbTe і твердих розчинів Pb1-xSnxTe полірується, а швидкість полірування 
складає 80-26 мкм/хв, проте при збільшенні вмісту ЕГ до 70 % швидкість ХМП падає до ~ 1 
мкм/хв, а поверхня покривається плівкою.  

Промивка зразків після травлення. Пластини PbTe і Pb1-xSnxTe після процесів ХДП 
та ХМП необхідно швидко вилучати із травника і зразу ж піддавати промивці для повного 
видалення з поверхні залишку травника, що не прореагував, та продуктів його взаємодії з 
кристалами. По розробленій нами методиці для промивки окрім деіонізованної води 
додатково використовують водні розчини 15 %-го NaOH і концентрованої HCl, а процес 
промивки проводять по схемі (по 30 с в кожному розчині): 

 
Н2О → NaOH → Н2О → HCl → Н2О 

Після всіх етапів промивки зразки висушували в струмі сухого повітря.  
Переваги розроблених бромвиділяючих травильних композицій порівняно з 

бромвмісними:  
 уникнення необхідності використання токсичного вільного Br2;  
 спрощення процесу приготування сумішей;  
 можливість вибору швидкостей полірування в межах 1,2-17,0 мкм/хв для процесу 
ХДП і від 26,0 до 80,0 мкм/хв для процесу ХМП; 

 висока якість полірування монокристалів PbTe і твердих розчинів Pb0,83Sn0,17Te та 
Pb0,8Sn0,2Te; 

 стабільність травильних розчинів в часі впродовж 35 діб з моменту їх приготування 
без втрати поліруючих властивостей. 

Автор висловлює щиру подяку співавторам роботи Томашику В.М., Томашик З.Ф., 
Стратійчук І.Б. 
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Халькогеніди свинцю, що відносяться до вузькощілинних напівпровідникових сполук 

типу сє базовими термоелектричними матеріалами в області температур 300-950 К [1]. Вони 
зарекомендували себе перспективними матеріалами у напівпровідниковій оптоелектроніці 
для створення інжекційних лазерів і фотоприймачів, що функціонують у інфрачервоному 
діапазоні довжин хвиль [2], а також як модельні об’єкти для наукових досліджень [2, 3]. 

Електрофізичні властивості халькогенідів свинцю визначаються складом речовини, 
відхиленням від стехіометрії і дефектною підсистемою, яка виникає при певних 
технологічних умовах вирощування плівок і змінюється при відпалі, окисленні та легуванні. 
Дані матеріали мають здатність з часом змінювати свої параметри (нестійкий тип 
провідності, тощо). Стабільність характеристик, зокрема типу провідності, при синтезі 
матеріалу можна покращити введенням надлишку однієї з компонент [3, 4]. 

Метою даної роботи є дослідження фізичних властивостей плівок  PbS, які також 
мають тенденцію зміни фізичних параметрів та деградації (окислення та ін.). Тому для 
стабілізації таких шарів було застосовано шари халькогенідних склоподібних 
напівпровідників (ХСН) складу As2S3, які мають хороше пропускання в інфрачервоній 
області. 

Зразки (PbS та As2S3) для дослідження синтезували із окремих елементів високого 
ступеня чистоти (не нижче 99,9999 % основного компоненту) у вакуумованих (10-4-10-3 Па) 
кварцових ампулах [1, 5]. 

Тип провідності зразків визначали за допомогою термозонду за знаком 
термоелектрорушійної сили з використанням методики описаної в [1, 6, 7].  

Вимірювання показали, що тип провідності і концентрація заряду визначаються 
технологічними факторами. При незначному відхиленні від стехіометрії (ваговий надлишок 
компоненти ∼ на 1÷2 % ) халькогеніди свинцю не мали стійкий тип провідності по об’єму 
зразка. З часом вони змінювали тип провідності з n-типу на p-тип. При значному відхиленні 
від стехіометрії (ваговому надлишку Pb на 10 %) були отримані зразки з стійким n-типом 
провідності, а для вагового надлишку халькогену на 10 % – з стійким p-типом провідності. 
Також при відхиленні від стехіометрії спостерігалась зміна коефіцієнта 
термоелектрорушійної сили (термо-ЕРС).  

Плівки халькогенідів свинцю були отримані з парової фази методом термічного 
напилення на вакуумній установці ВУП-5. В якості основної наважки використовувались 
попередньо синтезовані кристали, а підкладками були пластини з монокристалічного 
кремнію p-Si(100). На одну із партій зразків нанесений захисний шар ХСН As2S3 (також 
методом термічного напилення). Дослідження проводились на зразках як без захисного 
покриття так і з шаром ХСН As2S3. Спектри пропускання були отримані за допомогою 
інфрачервоного граткового спектрофотометра ИКС-29 у діапазоні довжин хвиль від 2 до 25 
мкм.  

На рисунках зображено спектри пропускання систем p-Si(100)/PbS (рис. 1.) та  
p-Si(100)/PbS/As2S3 (рис. 2.).  
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Із спектрів пропускання видно, що нанесення захисного шару приводить до 

стабільності пропускання. Зразки без захисного шару деградували протягом усього терміну 
проведення дослідження (окислення приповерхневого шару, зміна опору), а з захисним 
шаром ХСН As2S3 зберігають свою стабільність тривалий проміжок часу.  

Результати досліджень показують перспективність використання шарів ХСН для 
стабілізації (сталий опір зразка) халькогенідів свинцю. 

На основі викладеного вище можна зробити висновки: показано, що тип провідності 
досліджених складів халькогенідів свинцю можна контролювати технологічними умовами 
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(надлишком однієї з компонент); встановлено, що нанесення додаткового шару ХСН сприяє 
покращенню стабільності шарів халькогенідів свинцю. Оптимізацію параметрів захисного 
шару ХСН планується розглянути у окремій роботі. 
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Отримання високоякісної, полірованої і бездефектної поверхні напівпровідникових 

матеріалів є на сучасному етапі однією з найбільш актуальних проблем напівпровідникового 
матеріалознавства. У зв'язку з цим продовжується пошук оптимальних складів травників для 
хімічного полірування матеріалів, які використовуються для створення робочих елементів 
термоелектричних приладів. 

Напівпровідникові матеріали Bi2Te3, р-(Bi2Te3)0,25(Sb2Te3)0,72(Sb2Se3)0,03 та n-
(Bi2Te3)0,9(Sb2Te3)0,05(Sb2Se3)0,05 були вирощені методом вертикальної зонної плавки з 
компонентів, чистота яких становила: Bi (ВИ-000), Te (ТВ-4), Sb (СУ-000), Se (ос.ч). Зразки 
розміром ~ 5×7×1,5 мм послідовно шліфували водними суспензіями абразивних порошків 
марок М10 та М5. Фізичні або механічні забруднення видаляли теплою водою з додаванням 
поверхнево-активних речовин. Кінцева стадія очистки включала промивку дистильованою 
водою, знежирювання етиловим спиртом або ацетоном та висушування зразків на повітрі. 

Досліджено процеси хіміко-динамічного полірування (ХДП) цих матеріалів 
розчинами систем (NH4)2Cr2O7–HBr (HCl, H3PO4) та їх хіміко-механічного полірування 
(ХМП) травниками (NH4)2Cr2O7–HBr (HCl) – етиленгліколь (ЕГ). Для приготування 
травильних сумішей використовували 23%-ний водний розчин (NH4)2Cr2O7, 48%-ну НBr, 
36,6 %-ну HCl, H3PO4 та ЕГ, всі реактиви марки “хч”. Травильні композиції готували 
безпосередньо перед їх застосуванням, після чого їх витримували 80-120 хв для 
встановлення хімічної рівноваги в розчині Швидкість травлення (v) визначали за 
зменшенням товщини пластин до і після травлення за допомогою багатообертового 
індикатора 1МІГП з точністю ± 0,5 мкм, причому відхилення при вимірі товщини не 
перевищувало 5 %. Процес ХМП проводили на скляному полірувальнику, обтягнутому 
батистовою тканиною, на який подавали приготовлений травильний розчин зі швидкістю 2-3 
мл/хв. При виборі матеріалу полірувальника головну увагу звертали на стабільну структуру 
тканини, її механічну і хімічну стійкість до компонентів поліруючої суміші. 

За результатами досліджень розроблено методику хімічного травлення кристалів 
халькогенідів вісмуту та стибію, що складається з декількох етапів.  

Перший етап – операція ХМП для видалення порушеного шару товщиною 50-100 
мкм з поверхні відшліфованих пластин Bi2Te3, р-(Bi2Te3)0,25(Sb2Te3)0,72(Sb2Se3)0,03 та n-
(Bi2Te3)0,9(Sb2Te3)0,05(Sb2Se3)0,05 розробленим нами швидким універсальним травником на 
основі H2O2–HBr–ЕГ (швидкість травлення v~ 40 мкм/хв).  

Другий етап – це контрольоване потоншення пластин методом ХДП розчинами 
(NH4)2Cr2O7 в H3PO4 (HBr, HCl) зі швидкостями полірування 0,1-8,5 мкм/хв. Для розробки 
відповідних складів травників проводили експерименти з використанням методики диску, 
що обертається на установці для ХДП при Т = 283-303 К і швидкості обертання диску γ = 36-
120 хв–1. Процеси хімічного розчинення напівпровідників досліджували в інтервалі 
концентрацій (20-90) об.% (NH4)2Cr2O7 в H3PO4 (HBr, HCl). Для оптимізації технологічних 
умов проведення ХДП було досліджено залежності швидкостей розчинення від швидкості 
обертання диску v–1 – γ–1/2 і встановлено, що процес розчинення вказаних напівпровідників в 
поліруючих травниках (NH4)2Cr2O7 – HBr (HCl) лімітується дифузійними стадіями. Це 
підтверджується і результатами досліджень залежностей ln v – 103/T, оскільки розрахована з 
них уявна енергія активації процесу не перевищує Еа=20 кДж/моль. 

 



Лашкарьовські читання – 2011 
 

 112

Встановлено, що швидкості травлення досліджуваних матеріалів в розчинах 
(NH4)2Cr2O7–H3PO4 є дуже малими: для Bi2Te3 вони становлять 0,2-2,5 мкм/хв, для n-типу – 
0,4-2,2 мкм/хв, а для р-типу провідності – 0,1-1,2 мкм/хв, при цьому отримана поверхня 
напівпровідникових матеріалів характеризується блиском. 

Для розчинів (NH4)2Cr2O7 в (HBr, HCl) швидкість ХДП Ві2Те3 змінюється від 0,2 до 
3,7 мкм/мин, для матеріалу n-типу перебуває в межах від 0,4 до 8,8 мкм/хв, а для p-типу – від 
0,1 до 8,3 мкм/хв. При вмісті 60-95 об.% (NH4)2Cr2O7 в HBr та 80-88 об.% (NH4)2Cr2O7 в HCl 
травильні композиції володіють поліруючими властивостями по відношенню до всіх 
досліджуваних матеріалів.  

Третій етап – фінішне ХМП зі швидкостями в межах 0,1-6,8 мкм/хв пластин 
термоелектричних матеріалів, які використовуються для створення робочих елементів 
приладів. Для проведення процеса ХМП поверхні кристалів Bi2Te3, р-
(Bi2Te3)0,25(Sb2Te3)0,72(Sb2Se3)0,03 та n-(Bi2Te3)0,9(Sb2Te3)0,05(Sb2Se3)0,05 нами були розроблені 
два травника з невеликими швидкостями ХДП і гарними поліруючими властивостями: 
перший з вмістом 80 об.% (NH4)2Cr2O7–20 об.% HBr (базовий розчин-БР1) та другий складу 
84 об.% (NH4)2Cr2O7–16 об.% HCl (базовий розчин БР2). З метою розробки повільних 
поліруючих травників цих матеріалів для зменшення швидкості ХМП (зменшення вмісту 
активного компонента) і поліпшення якості обробленої поверхні безпосередньо перед 
проведенням процесу ХМП до базового травника БР1 або БР2 додатково додавали певну 
кількість модифікатора в'язкості (ЕГ). Було виявлено, що при збільшенні введеної в базові 
травники БР1 та БР2 кількості від 20 до 95 об.% ЕГ швидкість ХМП кристалів зменшується. 
Для зразків Bi2Te3 вона становить 0,3-0,1 мкм/хв, для n-типу 6,8-0,2 мкм/хв та для р-типу 
провідності 6,7-0,4 мкм/хв при цьому отримана поверхня характеризується металічним 
блиском. Отже, змінюючи співвідношення базового травника та етиленгліколю можна 
досягти необхідної швидкості ХМП. 

Міжопераційна промивка пластин. Пластини Bi2Te3, р-
(Bi2Te3)0,25(Sb2Te3)0,72(Sb2Se3)0,03 та n-(Bi2Te3)0,9(Sb2Te3)0,05(Sb2Se3)0,05 після процесів ХДП та 
ХМП необхідно швидко вилучати із травників і зразу ж піддавати промивці для повного 
видалення з поверхні залишку травників. Після кожного етапу полірування (травлення) 
зразки промивали за розробленою нами схемою: окрім деіонізованної води додатково 
використовують водні розчини натрій тіосульфату (Na2S2O3) та 15 %-го NaOH; процес 
промивки проводять по схемі (по 2 хв в кожному розчині): 

Na2S2O3 → NaOH → Н2О → Н2О → Н2О 
Після всіх етапів промивки зразки висушували на повітрі. 
Результати металографічного аналізу поверхні зразків, одержаної в результаті 

травлення Ві2Те3, n- та p-типу провідності розробленими поліруючими травниками, показали 
перспективність їх використання для ХДП та ХМП поверхні халькогенідів вісмуту та стибію 
(контрольоване потоншення пластин до заданої товщини із збереженням планарності та для 
контрольованого видалення тонких шарів з поверхні кристалів). 

Автор висловлює щиру подяку співавторам роботи Томашику В.М., Томашик З.Ф., 
Стратійчук І.Б. та Копилу О.І. 
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Методика вимірювання термоелектричних властивостей 
напівпровідникових матеріалів абсолютним методом 

 
Ткачук А.І.1, Яворський Я.С.2 
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ККД термоелектричних пристроїв залежить від таких параметрів термоелектричного 
матеріалу, як: термо-Е.Р.С. ( )1,  мкВ Кα −⋅ , питома електропровідність ( )1 1,  Ом смσ − −⋅ , 

теплопровідність ( )1 1,  Вт см Кχ − −⋅ ⋅  та термоелектрична добротність (Z, К-1) або безрозмірна 
термоелектрична добротність (ZT). У літературі описано різноманітні методи вимірювання 
та їх модифікації, однак особливої уваги заслуговують такі методики, які в єдиному 
експериментів надають можливість вимірювати весь спектр термоелектричних параметрів 
матеріалу. Вимірювання теплопровідності напівпровідникового матеріалу є найбільш 
складною задачею, яка вимагає врахування багатьох фізичних і технологічних чинників. 
Виходячи з цього, нами запропоновано теорію стаціонарної абсолютної методики 
вимірювання теплопровідності твердого тіла, яка також дає можливість в єдиному 
експерименті додатково отримати дані з термо-Е.Р.С. та електропровідності. Ця методика 
розроблялася у зв’язку із необхідністю вимірювання коефіцієнта теплопровідності невеликих 
зразків із матеріалу, який погано проводить тепло. 

Було розроблено вимірювальну комірку, яка складалася із зразка (1), що розміщений 
між основою (2) і внутрішнім нагрівником (3), навколо якого розташований зовнішній 

нагрівник (4). Простір між нагрівниками 
заповнювався теплоізолятором (5) з низькою 
теплопровідністю. Зовнішній нагрівник 
забезпечував підтримання температури на 
верхньому кінці зразка та відігравав роль 
охоронної оболонки внутрішнього нагрівника. 
Внутрішній нагрівник був призначений для 
введення в систему додаткового потоку тепла, 
величину якого можна виміряти, якщо 
контролювати його електричну потужність. 
Ізоляційна трубка (6) використовувалася в 
якості охоронного теплового кільця зразка. 

В результаті аналізу потоків тепла та розподілу температур всередині комірки було 
отримано рівняння для коефіцієнту теплопровідності зразка χ : 

'
вн вн

із
вн вн

I U la
T T S

χ χ
⎛ ⎞⋅

= −⎜ ⎟−⎝ ⎠
,     (1) 

де внT  і '
внT - температури внутрішнього нагрівника до та після його ввімкнення відповідно, а 

також після встановлення теплової рівноваги; вн внI U⋅  - його потужність; l , S  - геометричні 
розміри зразка. Коефіцієнт ізaχ , що визначає повну теплопровідність теплоізолятора (5), 
обчислюється під час калібрування приладу, використовуючи зразок з відомим коефіцієнтом 
теплопровідності етχ . 

Похибка вимірювання розраховувалася наступним чином: 
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'

'

2
1 2 1вн внвн внет із

вн вн вн вн

T TD l I U a
SD l I U T T
l

χ χχ
χ χ χ

⎛ ⎞
⎛ ⎞Δ + Δ ⎜ ⎟⎛ Δ Δ ⎞ Δ Δ⎛ ⎞Δ ⎜ ⎟= + + + + + +⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟−⎝ ⎠⎝ ⎠ ⎜ ⎟⎝ ⎠

⎝ ⎠

. (2) 

Було встановлено, що точність вимірювання коефіцієнта теплопровідності χ  
залежить від точності вимірювань геометричних розмірів зразка та еталону, точності 
вимірювання потужності внутрішньої пічки та температури на кінцях зразка, та особливо від 

співвідношення із
Sa
l

χ χ  – повних теплопровідностей ізоляції і зразка. 

У роботі розроблено теоретичні основи нової стаціонарної абсолютної методики 
вимірювання теплопровідності твердих тіл, яка передбачає можливість вимірювання цілого 
комплексу термоелектричних параметрів. 

Виявлено шляхи підвищення точності вимірювання теплопровідності та описана 
теорія похибок запропонованої методики. 

 
Робота виконується в рамках спільного українсько-молдавського науково-

дослідницького проекту (реєстраційний номер 0107U006768). 
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Рис. 1. Кутова залежність ліній ЕПР центра Ку6, 
Т = 77 К, В ∈ (011), Tann = 1000 C. Точками 
позначено теоретичні положення ліній ЕПР. 

Дослідження нового дефекту з S = 1/2 у 3C-SiC, опроміненому 
швидкими нейтронами  

 
Мельник Р. С.1 
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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 спектра ЕПР нового дефекту з ефективним спіном S=1/2 у кубічній 
модифікації карбіду кремнію n-типу, 
опроміненому великою дозою швидких 
нейтронів, що є важливим для прогнозування 
електронних властивостей елементної бази, 
створеної на основі 3C-SiC.  

Вихідні кристали були вирощені 
термічним розкладом метилтрихлорсилану у 
атмосфері водню та мали концентрацією 
некомпенсованих донорів азоту на рівні 
1017_см-3. Типові розміри зразків складали 
4х3х0,7мм3. Зразки були опромінені 
швидкими нейтронами при кімнатній 
температурі, доза опромінення становила 
близько 1 х 1019 см-2. Зважаючи на високу 
проникність нейтронів у SiC [3], розподіл 
згенерованих дефектів можна вважати 
рівномірним та однорідним. Вимірювання 
ЕПР проводились на спектрометрі Х-
діапазону у циліндричному резонаторі з 
модуляцією магнітного поля на частоті 100 
кГц при температурах 4,2 К, 77 К та 300 К. 
Було проведено ряд ізотермічних відпалів при 
температурах від 200°С до 1000°С, час 
відпалу становив 10 хвилин. 

У спектрі ЕПР невідпалених зразків 
домінуючими є лінії негативно зарядженої 
моновакансії кремнію, так званий центр Т1 [4], 
та нейтральної дивакансії, центр Ку5 [5]. 
Після відпалу при Тann = 800 °С центри VSi

- зникають і у спектрі ЕПР у тому ж діапазоні g-
факторів спостерігаються лінії, що належать іншому дефекту (Рис.1). Даний дефект, 
названий Ку6, характеризується аксіальною симетрією та має значення g-фактора: g|| = 2,0023 
та g⊥ = 2,0037. Відсутність ліній тонкої взаємодії свідчить про те, що дефект 
характеризується значенням ефективного спіна S = 1/2. Для центра Ку6 спостерігаються лінії 
надтонкої взаємодії із параметрами А||_=_24,1_Гс та А⊥_=_19,38_Гс (a_=_20,9_Гс, 
b_=_1,57_Гс), напрямком головної осі тензора уздовж <111> та симетрією близькою до 
аксіальної (Рис.2). Відношення інтенсивностей ліній надтонкої структури до центральних 
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ліній складає близько 20 %, 
що може відповідати 
взаємодії із чотирма 
магнітними ізотопами 
кремнію 29Si,  значення 

природної 
розповсюдженості яких 
складають 4,68%. Таким 
чином, із співвідношення 
інтенсивностей ліній 
надтонкої структури та 
центральної лінії можна 
зробити висновок, що даний 
дефект має бути 
розташованим на місці 
вуглецю у гратці SiC. У той 
же час, центр Ку6 
характеризується значенням 
ефективного спіна S = 1/2, 
що дає підстави вважати 

Ку6 простим дефектом. Виходячи із провідності вихідних кристалів, очікується від’ємний 
зарядовий стан цього дефекту. Зауважимо, що вакансія вуглецю у від’ємному зарядовому  
стані (VC

-) раніше не спостерігалась як у кубічних так і у гексагональних зразках у кубічному 
положенні. Відповідно до теоретичних розрахунків, антисайти кремнію (SiC) можуть 
спостерігатися лише у зразках р-типу [6].  

У якості робочої моделі, центр Ку6 було попередньо віднесено до від’ємно 
заряджених вакансії вуглецю (VC) або ж кремнієвого антисайту (SiC). 
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Рис.2 Лінії надтонкої структури спектра ЕПР центра 
Ку6. Т = 77 К, В || [011], Tann = 1000 C.  
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Термохромні властивості плівок оксиду ванадію, отриманих 
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Синтез термо- та електрохромних тонких плівок, в яких оптичне пропускання 

матеріалу можна суттєво змінювати за рахунок зміни температури чи електричного поля є 

актуальною задачею в зв’язку з розвитком енергозберігаючих технологій. Діоксид ванадію, 

завдяки існуванню зворотного переходу з напівпровідникової фази в металічну при 

температурі Тt ≈ 680С, вважається одним з найперспективніших матеріалів для термохромних 

покриттів [1,2]. Фазовий перехід пов'язаний з трансформацією кристалічної гратки з 

моноклінної структури (в цьому стані діоксид ванадію є вузькозонним напівпровідником з 

шириною забороненої зони Eg = 0,7 еВ) в тетрагональну при температурах, вищих Тt, коли 

валентна зона та зона провідності VO2 перекриваються, і матеріал проявляє металічні 

властивості [3-6]. Така трансформація кристалічної гратки відбувається за час ~ 500 фс [6-7] 

при зміні температури зразка менше ніж на 0,10С [8]. Такий різкий перехід зумовлює зміну 

питомого опору VO2 на 5 порядків [3] та зміну пропускання світла в інфрачервоній області 

(2-4,5 мкм) в 1000 разів [4]. Можливість такої швидкої трансформації з напівпровідникового 

стану в металічний пов’язана з тим, що при фазовому переході спостерігається дуже мала 

зміна об’єму кристалу VO2: ~ 0,044 % [6].   

Проблемою синтезу термохромних плівок на основі ванадію є одночасне утворення 

нетермохромних оксидів ванадію (VO, V2O3, V2O5), що суттєво ускладнює оптимізацію 

процесу синтезу. [8]. 

В роботі, досліджено структурні, електрофізичні та оптичні властивості 

термохромних плівок VO2, отриманих магнетронним напорошенням. Проаналізовано вплив 

технологічних параметрів процесу синтезу плівок оксиду ванадію на їх властивості. 

Кристалічність та фазовий перехід в синтезованих плівках досліджувались методом 

дифракції рентгенівських променів (XРД) при температурах нижчих Тt (20 оС) та вище 

температури переходу (90 oC).  

Відпалені плівки мають полікристалічну структуру, яка відповідає моноклінній гратці 

VO2 при кімнатній температурі (рис. 1, верня крива) та тетрагональній при 90 oC (рис. 1, 



Лашкарьовські читання – 2011 
 

 118

нижня крива). В ХРД спектрах, відсутні піки, характерні іншим фазам оксидів ванадію 

(окрім VO2), що свідчить про унікальність процесу формування монофазної плівки. 
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Рис. 1 

На рис. 2 наведено спектральну залежність оптичного пропускання при температурах 

20 і 90 oC (рис. 2а) та температурну залежність пропускання (рис. 2б) для дожини хвилі 

λ=2000 нм. При нагріві та охолодженні, пропускання в ІЧ області відрізняється майже в 50 

раз. 
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Рис. 2 

Дані рентгенівської дифракції підтверджують формування в синтезованих плівках 

кристалітів VO2 з моноклінною кристалічною граткою, з середнім розміром кристаліта 15 нм. 

Продемостровано можливість поліпшення термохромних властивостей плівок VO2  при 
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двостадійному формуванні: напорошенні при температурі підкладки 2000С і наступним 

термічним відпалом. При фазовому переході в таких плівках зміна провідності досягає 4 

порядків а оптичне пропускання змінюється  у 50 разів (при довжині хвилі зондуючого 

світла λ=2000 нм).  
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ИЗМЕНЕНИЕ СПЕКТРА ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ Mn2+ 
ПРИ ФАЗОВОМ ПЕРЕХОДЕ В КРИСТАЛЛАХ ZnS 
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В данной работе исследовались выращенные из расплава кристаллы ZnS-Mn с 

искусственно стабилизированной гексагональной структурой (2Н). В отличие от 
микродвойниковых кристаллов ZnS-Mn, в данных образцах возможно получение любым, 
контролируемым с помощью метода ЭПР, количеством дефектов упаковки и соотношением 
объемов кубической (3С) и гексагональной (2Н) фаз, а значит и  -  центров Mn2+ в различном 
кристаллическом окружении[1].  

Известно, что в кристаллах  ZnS-Mn происходит фазовый переход из кубической (3С) 
в гексагональную (2Н) структуру при температуре 1050 С. В настоящей работе 
исследовались изменения спектров фотолюминесценции Mn2+ происходящие при данном 
фазовом  переходе, которые представлены на рис.1. 
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Рис1. График полученный путем вычитания из неэлементарного спектра кристалла  ZnS-Mn 
при температуре отжига 1100 С, спектра кристалла при температуре отжига 800 С. 

   
Полученные результаты представленные и обсуждаемые в данном докладе, позволяют 

судить о принадлежности известных элементарных полос излучения Mn2+ конкретному 
кристаллическому окружению.  

   
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. 
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Методи обчислення з перших принципів. Їх роль та місце серед 
розрахункових методів дослідження. 
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Завдяки високим прогностичним властивостям та можливостям пояснення 

властивостей матеріалів, методи моделювання взагалі і розрахунки електронної структури 
зокрема знаходять все більш широке застосування в різних галузях фізики та хімії. Цьому 
процесу також сприяє ріст обчислювальних можливостей сучасних комп'ютерів. 
Враховуючи знання про атоми, з яких складається заданий матеріал, розрахунковий підхід 
дозволяє знайти відповіді на запитання: 

-яка атомна структура матеріалу? 
-які його електронні властивості? 
Крім того, дуже важливим є ще одне питання: 
-як слід модифікувати міжатомні зв'язки або хімічний склад матеріалу для того, щоб 

отримати нові матеріали з заздалегідь заданими властивостями? 
Було розроблено чимало методів, що дозволяють відповісти на ці питання[1, 2]. Ці 

методи розрахунку структури і властивостей матеріалів можна умовно поділити на дві групи: 
методи, що не використовують жодної емпірично отриманої інформації, та методи, що таку 
інформацію використовують. Методи, що належать до першої групи називаються методами 
ab-initio, або методами з перших принципів, методи другої групи носять назву емпіричних 
або напівемпіричних. 

Підкреслимо, що мова йде про квантово-механічні методи. Основна їх відмінність від 
класичних (методи з емпіричним потенціалом) полягає в тому, що в останніх робиться 
припущення, що потенціальна енергія описується аналітичною функцією атомних координат, 
що як правило будується виходячи з експериментальних даних, тоді як в квантово-
механічних методах енергія розраховується шляхом розв'язання рівняння Шредінгера для 
електронів в полі атомних остовів (в більшості таких методів), хоча точний 
багаточастинковий гамільтоніан як правило замінюється параметризованою матрицею. 

В ряді випадків застосування класичних методів є недоречним. Крім того, ряд ефектів 
не можуть бути пояснені в рамках класичного підходу. І, звичайно, застосування емпіричних 
потенціалів не може дати нам інформацію про електронні властивості матеріалу. 

Поведінка ядер і електронів описується квантовою теорією. Проте, квантово-
механічні рівняння не можуть бути точно розв'язані для великих систем через велику 
кількість ступенів вільності і взаємодій. Тому для розв'язання цих рівнянь використовуються 
різні наближення. В даному випадку вибір адекватної моделі здійснюється виходячи з 
конкретної задачі. Наприклад, хіміків цікавить структура і властивості невеликих молекул 
(розраховані з високою точністю), а фізики часто мають справу з періодичними системами. 
Розрахункові методи повинні давати гарні результати в обох випадках, крім того мати 
можливість описувати системи, що містять дефекти, аморфні структури і невеликі атомні 
кластери. Очевидно, що через обмеженість обчислювальних потужностей високоточні 
розрахунки, що застосовуються до невеликих молекул, не можуть бути використані для 
систем, що складаються з великої кількості атомів. Тому завжди слід шукати компроміс між 
точністю розрахунку і можливими розмірами системи.  

Хоча межа між цими методами досить нечітка, все ж можна умовно поділити 
квантово-механічні методи на такі групи: 
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-квантовий метод Монте-Карло (QMC). Збільшення часу розрахунку із збільшенням 
кількості атомів N приблизно експоненціальне (залежить не тільки від N, а й від інших 
параметрів); 

-методи Хартрі-Фока (HF). Час розрахунку пропорційний N4, або більше; 
-методи функціоналу електронної густини (DF). Час розрахунку пропорційний N3 (або 

пропорційний N в деяких окремих задачах); 
-метод сильного зв'язку (TB). Час розрахунку пропорційний N3 (або пропорційний N в 

деяких окремих задачах); 
Всі ці методи, за виключенням методів сильного зв'язку, є методами з перших 

принципів. 
Квантові методи Монте-Карло застосовуються в основному для потреб квантової хімії, 

оскільки вони дають змогу розрахувати властивості лише невеликих молекул. Ці методи 
працюють з явно корельованою хвильовою функцією (багаточастинкова хвильова функція) і 
використовують інтегрування Монте-Карло. Ці методи потребують дуже багато часу, але 
вони є мабуть найбільш точними методами розрахунку, відомими сьогодні. 

Наближення середнього поля складає основу методів Хартрі-Фока. Це означає, що 
кореляційна взаємодія не визначається точно. Як наслідок, енергії, розраховані цими 
методами, завжди перевищують точні значення енергії. Інше наближення, що 
використовується в методах Хартрі-Фока, полягає в тому, що хвильова функція має бути 
представлена в деякій функціональній формі, яка точно відома лише для кількох 
одноелектронних систем. Тому використовуються наближені функції. 

Альтернативним першопринципним методом є теорія функціоналу електронної 
густини, в якому повна енергія визначається з електронної густини. Система взаємодіючих 
електронів відображується на ефективну невзаємодіючу систему. 

Методи сильного зв'язку, які відносяться скоріше до напівемпіричних розрахунків, 
використовують ідеологію, схожу на ідеологію методів Хартрі-Фока, але деякі доданки 
гамільтоніану враховуються наближено або взагалі відкидаються. 

Слід зазначити, що з усіх названих першопринципних методів, методи, засновані на 
теорії функціоналу електронної густини, є найбільш поширеними розрахунковими методами 
в фізиці твердого тіла завдяки своїй високій розрахунковій ефективності (серед інших 
методів з перших принципів) і достатньо великій точності. Цей підхід може 
використовуватись для широкого класу речовин — метали, сполуки перехідних металів, 
органічні і неорганічні молекули; може бути реалізований як в базисі локалізованих функцій 
(наприклад, гаусіани), так і в базисі плоских хвиль. Ця теорія може бути узагальнена для 
випадку збуджених станів, залежних від часу потенціалів, а також для випадку систем з 
відкритими оболонками та магнітних твердих тіл. 

Для ілюстрації того, як працює метод на практиці на Рис. 1-2 наведено деякі результати 
обчислень для основного стану різних електронно - ядерних систем. Розрахунки здійснені з 
використанням авторського програмного коду [3]. 
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Рис. 1: Переріз об'ємної електронної густини поблизу атому Si, що 
належить кластеру кремнію. Зліва - кластер знаходиться у 
вакуумі. Справа — кластер, вбудований у фрагмент діоксиду 
кремнію. 

Рис. 2: Просторовий розподіл густини валентних електронів у плівці 
ZnO з верхнім шаром О і молекулою СО на відстані 2 Å від поверхні: 
(а)  для діапазону значень 0.8 - 0.9 від максимального ; (б) для 
діапазону значень 0.7 - 0.8; (в) – 0.6 - 0.7. 
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Дослідження високотемпературних електричних  
властивостей кристалів Cd0.9Zn0.1Te під тиском пари цинку 
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Останніми роками дуже 

багато публікацій присвячено 
вивченню властивостей Cd1-xZnxTe, 
як матеріалу для детекторів гамма-
випромінюва-ння. Проте структура 
точкових дефектів цього матеріалу 
досі залишається слабо вивченою. 

Нами вперше проведено 
вимірювання ефекту Холла на 
зразках Cd0,9Zn0,1Te під тиском пари 
Zn в широкому інтервалі 
температур (500-1200 К).  

На початку вимірювань 
матеріал володів p-типом 
провідності. Перехід до елект-
ронної провідності відбувся біля 
500 K (рис. 1, лінія 1). При 
довготривалому відпалі під тиском 
пари цинку рухливість зменшується 
(від лінії 2 до 4). Це може бути 
спричинено насиченням зразка 
цинком, який приводить до 
збільшення концентрації дірок у 
зразку, оскільки для ZnTe 
характерною є діркова провідність. 
За рахунок цього зменшуєть 
середня рухливість носіїв заряду в 
матеріалі. 

Нахили ізотермічних 
залежностей (рис. 2) концентрації 
електронів від тиску пари цинку 
складали 0,15-0,2 для температур 
1073 та 1173 K. Ізотерми при 973 K 
мали значно менший нахил.  

З ізобаричних залежностей 
концентрації електронів від 
зворотньої температури (рис. 3) 
було обчислено ентальпії реакцій 
дефектоутворення, які зумовлювали 
генерацію електро-нів у заданих 
умовах. Отримані значення 
ентальпії зростали від 0,75 еВ для 0,01 атм до 1,1 еВ для 0,33 атм.  
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Проведені дослідження показали, що довготривалий відпал зразків Cd0,9Zn0,1Te під 
тиском пари Zn дозволяє отримати високоомний матеріал, який не містить видимих у ІК 
мікроскопі включень другої фази. 
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Спектроскопія комбінаційного розсіювання світла 6H-SiC 
структур, опромінених нейтронами 
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 Карбід кремнію є перспективним широкозонним напівпровідником, на основі якого 
створюються високотемпературні, високочастотні, силові прилади та оптоелектронні 
системи, призначені для роботи у складних екстремальних умовах, зокрема у космосі та 
авіації. Він має високу термічну, радіаційну та хімічну стійкість, а за твердістю поступається 
лише алмазу та нітриду бору. Монокристалічний SiC використовують для виготовлення 
радіаційно-стійких світлодіодів з високою надійністю і стабільністю роботи та 
високотемпературних силових напівпровідникових приладів, польових транзисторів, 
тунельних діодів, лічильників частинок високої енергії, терморезисторів, тощо. 
Полікристалічний SiC використовують у виробництві варисторів, а на основі плівок 
аморфного SiC - світлодіоди і сонячні елементи. 
 Необхідно зазначити, що карбід кремнію – один з матеріалів, для яких спостерігається 
політипізм. Відомо більше 200 його політипів, що відрізняються порядком чергування 
подвійних шарів Si-C. 

Ряд важливих прикладних властивостей карбіду кремнію визначається наявністю 
структурних мікродефектів. 
Особливий інтерес 
представляють собою 
дослідження радіаційних 
дефектів. Незважаючи на значну 
кількість робіт, присвячених їх 
вивченню різними методами, 
багато питань фізичної природи 
та їх еволюції залишаються не 
з'ясованими. Відомо, що 
опромінення карбіду кремнію 
нейтронами призводить до 
порушення кристалічної 
структури, викликане прямим 
вибиванням атомів. В наслідок 
цього, атом зміщується зі свого 
положення у кристалічній гратці і 
одержує настільки велику 
кінетичну енергію, що здатний 
вибивати інші атоми з їхніх 
позицій. При цьому можливе утворення каскадів зміщених атомів. Зіткнення нейтрону з 
енергією 1 МеВ з SiC може викликати в останнього кількасот зсувів атомів. Опромінення 
нейтронами дозволяє здійснювати контрольований вплив на електрофізичні параметри 
кристалів карбіду кремнію, при цьому відбувається однорідне утворення дефектів по всьому 
об'єму кристалу 

Метою даної роботи було дослідження впливу нейтронного опромінення на 
кристалічну структуру 6H-SiC та її відновлення в процесі наступних термічних  відпалів. 
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Рис.1. Спектри КРС у області оптичних коливань SiC: 1 – 
 безпосередньо після опромінення, 2 - відпаленого при Т=1200оС 
протягом 20 хв., 3 - відпаленого при Т=1550оС протягом 40 хв., 4 - 
вихідний не опромінений зразок. 
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Для дослідження використовувалися кристали 6H-SiC, отримані методом Лелі, які 
опромінювалися нейтронами з дозою 5·1019 см-2. Частина зразків відпалювалася при 
температурі 1200оС протягом 20 хв., та при 1550оС протягом 40 хв. у вакуумі (3·10-3 мм.рт.ст.) 
або в атмосфері аргону.  

Основним методом дослідження була спектроскопія комбінаційного розсіювання 
світла (КРС). Спектри КРС реєструвалися за допомогою дифракційного спектрометра ДФС-
24. Збудження спектрів здійснювалося випромінюванням YAG:Nd3+ лазера з довжиною хвилі 
532 нм. 

Аналіз спектру №1 на рис.1, що відповідає зразку SiC, безпосередньо після 
опромінення нейтронами, дає змогу зробити висновок про руйнування кристалічної 
структури SiC під дією нейтронного опромінення та перехід у аморфний стан - характерні 
для кристалічного 6H  SiC смуги LO і TO розмиті та мають малу інтенсивність. 

Відпал опроміненого зразка приводить до кристалізації аморфної фази, що знаходить 
своє відображення в спектрі: спостерігається зростання інтенсивності піків LO та TO мод. 
Аналізуючи частотні положення смуг, що відповідають згортці ТО моди, на спектрі №2 
зразка SiC, відпаленого протягом 20 хв. при Т=1200оС, можна стверджувати про відновлення 
саме 6H політипу, який мав зразок до нейтронного опромінення. Необхідно зазначити, що 

частотні положення TO і LO 
смуг суттєво зсунуті у 
низькочастотний бік (4,5 см-1) 
у порівнянні з вихідним 
неопроміненим зразком 
(спектр №4), що може бути 
результатом наявності 
локальних механічних 
напружень або/та впливом 
розмірного обмеження в 
окремих нанокристалах SiC, 
сформованих процесами 
опромінення та наступного 
відпалу. 
При збільшенні часу та 
температури відпалу 
кристалічна структура карбіду 
кремнію відновлюється 
значно краще. Спектр №3 
відпаленого протягом 40 хв. 
при Т=1550оС зразка 

демонструє практично повний збіг зі спектром  вихідного зразка. 
Наведені вище міркування підтверджуються спектрами КРС досліджених SiC 

структур в спектральній області, де проявляються смуги, зумовлені “згорткою” гілки 
акустичних фононів. 
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Рис.2. Спектри КРС у області акустичних коливань SiC: 1 – 
безпосередньо після опромінення, 2 - відпаленого при Т=1200оС (час 
відпалу 20 хв.), 3 - відпаленого при Т=1550оС (час відпалу 40 хв.), 4 - 
вихідний не опромінений зразок,  (*) – лінія, зумовлена лазерним 
випромінюванням. 
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Exciton spectroscopy of semiconductors 
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Changes of reflectance and photoluminescence (PL) spectra CdTe and ZnO in exciton sphere in dependence on temperature of 
CdTe with different impurity-defective compositions and concentration of charge carriers are investigated. New lines are observed on 
spectra, conditioned by quasi-two-dimensional surface excitons (quasi-2DSE). Dependence of l spectral lines of quasi-2DSE on 
temperature (4.2 - 300 K) and concentration of free charge carriers (1014 - 1018 cm-3) is defined. Dependence of quasi-2DSE on 
intensity of excitation and level of preliminary illumination are also observed. A model of quasi-2DSE is suggested, which explains 
behaviour of new spectral lines. Free bulk excitons, bulk excitons connected with neutral donors and acceptors with their LO-phonon 
repetitions and quasi-2DSE in temperature sphere 4.2 - 100 K and concentration of free electrons less than 1017 cm-3 are observed on 
reflectance and PL spectra. When temperature of crystal becomes 100 - 300 K and concentration of free electrons - more than 1017 
cm-3, contribution of quasi-2DSE on optical spectra become dominant and for that matter they have to be investigated not only at low, 
but also at high temperatures.  

 

Investigation of exciton effects in semiconductors refers to informative methods of 
investigation of micro-processes on the surface. Usually exciton spectra of semiconductors are 
investigated at low temperatures, when temperature blurring of spectral lines, connected with 
excitons is not high. While investigation of electro-physical properties of semiconductor surfaces 
and exploitation of semiconductor devices are carried out at high temperatures. That’s why it is 
important to investigate surface excitons not only at low, but also at high temperatures by exciton 
spectroscopy. Existence of surface excitons on interfaces of CdTe and ZnO with electrolyte and 
with chemisorbed oxygen at temperature sphere 4.2 - 300 K was investigated in [1, 2] and two 
models of quasi-2DSE were suggested. In this work we present new experimental results about 
quasi-2DSE in CdTe and ZnO with different impurity-defective compositions from low to room 
temperatures and we suggest a model of quasi-2DSE, which explains results experimentally 
achieved by us. For that reason we investigated temperature (Fig. 1 and 4) and concentration (Fig. 2 
and 3) dependence of reflectance and PL spectra CdTe and ZnO in exciton sphere. 

Temperature dependence of reflectance spectra of CdTe with different concentration of free 
electrons is shown on Fig. 1. Deep short wavelength minimum is observed on reflectance spectrum 
at 4.2 K, which is conditioned by free bulk excitons (BE) in CdTe [3] (Fig. 1 curve 1). By 
increasing crystal temperature the depth of that minimum decreases, broadens because of 
interaction BE with longitudinal optical LO-phonons and shifts toward long wavelengths because of 
temperature broadening of width of forbidden band of CdTe. A small new long wavelength 
minimum is observed at 4-20K from long wavelength side of minima of BE (Fig. 1, curves 1, 2 and 
3). This minimum is observed both at 77.4 K (Fig. 1, curves 4) and up to 300 K [2]. By increasing 
temperature new minimum shifts from BE minimum toward long wavelength (Fig. 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1. Reflectance spectra n-CdTe (n = 7.8 x 1016 cm-3, μn = 1800 cm2 / V x sec) at different 
temperatures, 1 -  4.2 K, 2 -  20 K, 3 -  33 K, 5 -  57 K, 6 -  77.4 K. 
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Fig.2. Reflectance spectra n-CdTe with different concentration of free electrons at 20K, 1 - 1.1 x 

1014 cm-3, 2 -  7.8 x 1016 cm-3, 3 -  9.6 x 1016 cm-3, 4 -  nearly perfect crystal. 
 

 Reflectance spectra of CdTe with different concentration of free electrons are shown on Fig. 
2. For more perfect crystal of CdTe deep short wavelength minimum, corresponding with free BE 
and minute long wavelength bends in surface exciton sphere (Fig. 2, curve 1) is observed. By 
increasing concentration of free electrons BE oscillation force decreases, minimum corresponding 
BE broadens, shifts toward short wavelength by 3 meV and several minima connected with quasi-
2DSE are clearly distinguished (Fig. 2, curves 2 and 3). In case of high alloyage of impurities when 
concentration of free electrons is more than 1017 cm-3, BE line on reflectance spectrum is not 
observed, instead broad short wavelength line, shifted toward long wavelength by 5 meV is 
observed at 4.2 K (Fig. 2, curves 4). A number of spectral lines are observed on concentration (Fig. 
3) and temperature (Fig. 4) PL spectra of CdTe: doublet of free BE AT1 and AT2 (Fig. 4, curves 1 
and 2), intensive lines of BE connected with neutral donors IDO and acceptors IAO with their LO-
phonon repetitions (for clearness they are shown on the bottom of Fig. 3, curve 4) and quasi-2DSE 
IOS and I1S (Fig. 3 and 4, curves 1 and 2) [3]. Intensity of PL lines are different, but for clearness 
the maxima of all lines are shown at nearly the same height (Fig. 3, curves 1 and 2). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fig.3. Concentration dependence of PL spectra  Fig.4. Temperature dependence of PL spectra  
CdTe at 4.2 K, 1 & 2 - 5 x 1017 cm-3,    CdTe (n = 1014 cm-3). 
3 & 4 - 2 x 1016 cm-3. 
 
 In case of low concentration (1014 - 1017 cm-3) of free electrons both free and connected BE 
and quasi-2DSE lines are observed on PL spectra CdTe in exciton sphere in broad temperature 
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sphere 4 – 300 K (Fig. 3, curves 1 and 2). By increasing concentration of free electrons screening of 
BE with free electrons takes place: at first leading to the decrease of binding energy of BE, and then 
full screening of Coulomb potential when Debay radius of screening rD becomes smaller than radius 
of rBE 

rD = (ε ħ2 / 4 me e2 n1/3)1/2,    (1) 
where n - concentration of free electrons, me -  effective mass of electron in the direction of n. 
 Indeed, when concentration of free electrons in CdTe is higher than 1017 cm-3, rD ≤ rBE and 
screening with free electrons takes place. BE lines disappear from PL spectra according to formula 
(1) and only quasi-2DSE lines are observed on PL spectra (Fig. 3, curves 3 and 4). 
 Quasi-2DSE lines are characterized by anomalousness toward BE lines: surface sensitivity 
toward external influences and temperature. At low temperatures of CdTe (Fig. 4, curves 1 and 2) 
both lines of free and connected BE and quasi-2DSE lines are observed on PL spectrum. 
Dependence of intensity of quasi-2DSE lines on temperature is weakly than that of BE lines 
connected with impurities and defects. Lines conditioned by BE (free and connected with centres) 
dominate on spectra till 40 K. By increasing temperature BE lines strongly attenuate because of 
small binding energy, doublet structure disappears at 100 K and beginning from 100 K till room 
temperature only quasi-2DSE line IOS are observed on PL spectrum (Fig. 4, curves 1 and 2), as 
binding energy of free BE is setting even less than KT while binding energy of quasi-2DSE is rather 
high. For high concentration of free electrons more than 2x1017 cm-3 quasi-2DSE line I1S dominates 
on spectrum, but for the perfect crystal - line IOS. By increasing temperature quasi-2DSE lines 
gradually move away from BE line toward long wavelength on PL spectra (Fig. 4), as well as on 
reflectance spectra (Fig. 1). This circumstance can be explained by theoretical model of Kiselev [4]. 
Dependence of quasi-2DSE line on intensity of excitation and level of preliminary illumination is 
also observed. 
 Thus, the energetic position of new lines on reflectance and PL spectra CdTe, their 
concentration and temperature dependence indicate that new spectral lines are conditioned by quasi-
2DSE and a model of quasi-2DSE was suggested. As we have already reported we investigated 
quasi-2DSE lines for the first time on reflectance spectra of CdTe-electrolyte interface or in case of 
chemisorption of monolayer of oxygen on the surface of CdTe in temperature sphere 150 – 300 K 
[1]. As chemisorption of oxygen also takes place in case of excitation of PL by intensive source of 
light, new lines of quasi-2DSE observed on reflectance and PL spectra at low and room 
temperatures coincide with lines on reflectance, electroreflectance and PL spectra described by us 
[1]. Our experimental results are explained by the same model of quasi-2DSE, suggested in the 
work [2]. This model supposes Coulomb interaction between electron from conduction band and 
hole from two-dimensional surface subband from valance band. Our experimental results confirm 
model of quasi-2DSE, connected with two-dimensional surface subband in ZnO and ZnO-
electrolyte interface and has much in common with experimental results obtained for CdTe-
electrolyte interface [1], where quasi-2DSE connected with two-dimensional surface subband are 
also observed. 
 Thus, at high temperatures of crystal and high concentration of free electrons, contribution 
of quasi-2DSE to optical spectra becomes dominate and for that matter they have to be investigated  
not only at low, but also at high temperatures. 
 Exciton spectroscopy of semiconductors developed by the author makes it possible to 
stimulate further studies of surface states. 
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Телурид кадмію є одним із найперспективніших матеріалів, які 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. 

Основною проблемою при виготовленні діодів на основі p-n структур є формування 
мілкого і різкого p-n переходу, тобто, створення сильнолегованого тонкого поверхневого 
шару. Однак процес легування CdTe супроводжується ефектом самокомпенсації – 
формуванням протилежно заряджених власних дефектів або комплексуванням, що обмежує 
концентрацію зарядів до значення, яке суттєво менше кількості введеної легуючої домішки, 
тому однією з найважливіших проблем створення p-n переходу у високоомному CdTe є 
пошук методу легування, який може «виключити» явище самокомпенсації. Окрім того, такий 
метод повинен забезпечувати різкий профіль розподілу домішки, малу глибину залягання p-n 
переходу і процес легування не повинен порушувати дефектну структуру та електричні 
властивості в об’ємі кристалів.  

Для забезпечення таких умов перспективно використовувати метод лазерно-
індукованого легування напівпровідникових матеріалів. Основною перевагою даного методу 
легування є нетепловий механізм входження легуючої домішки, а також не відбувається 
руйнування контактного матеріалу у приповерхневій області.  

У роботі наведені результати досліджень електричних властивостей діодних структур 
In/CdTe/Au отриманих методом лазерно-індукованого легування в рідкому середовищі. 

Для виготовлення діодних структур In/CdTe/Au використовували пластини 
промислових високоомних кристалів CdTe p-подібного типу, отриманих за технологією 
зонної плавки (Traveling Heater Method) [5], 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]. Зразок під час опромінення розміщали в 
рідкому середовищі, у даному випадку у воді. Виготовлені таким чином структури 
In/CdTe/Au мали різкі випрямляючі властивості. На рис. 1 представлені вольт-амперні 
характеристики (ВАХ) діодної структури, отриманої в результаті опромінення у воді з 
густиною енергії Е = 161 мДж/см2, відразу після лазерної дії (крива 1) та після серії 
подальших опромінень. Повторне вимірювання ВАХ проводилося через 24 години (крива 2), 
після чого зразок опромінили з тією ж густиною енергієї 5-ма імпульсами (крива 3), а потім 
ще 5-ма імпульсами (крива 4). Також вимірювалася ВАХ структури через 1 місяць після 
останнього опромінення (крива 5). 
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За допомогою ряду технічних рішень (технологія нанесення контактного матеріалу та 
опромінення у рідкому середовищі серією імпульсів) отримано діодні структури із 
стабільними параметрами, які в подальшому можуть використовуються як детектори 
ядерного випромінювання. Однією із особливостей опромінення кристалів у рідкому 
середовищі, це використання серії імпульсів (до тисячі) в результаті чого оптимізуємо 
випрямляючі властивості сформованих діодних структур. 
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Рис. 1. Вольт-амперні характеристики сформованої структури In/CdTe/Au. 
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Плюмбум телурид – перспективний напівпровідниковий матеріал для пристроїв 

термоелектричного перетворення енергії, що функціонують у середній області температур 
(500–850) К. Важливими чинниками, які визначають робочі характеристики приладових 
структур є точкові дефекти базового матеріалу, якими можна суттєво керувати за рахунок 
легування [1, 2]. З цієї точки зору представляють інтерес домішки рідкісноземельних металів 
(РЗМ), зокрема такі лантаноїди Ln як самарій Sm, гадоліній Gd, лантан La та празеодим Pr [3]. 
За кристалохімічними характеристиками монотелуриди РЗМ подібні до PbTe, зокрема 
кристалізується у структурі типу NaCl з близькими за значенням параметрами ґратки [4]. 

Оскільки у РЗМ валентними в основному є 5d16s2-електрони, їх стійка ступінь 
окиснення рівна +3, але при цьому в монохалькогенідах РЗМ лише два електрони Ln 
вступають в зв'язок з Те, а третій приймає участь в металічному зв'язку з іншим лантаноїдом 
[4]. Тому має місце диспропорціонування зарядового стану домішки із утворенням як 
двозарядних йонів, так і тризарядних, згідно схеми: 

2 3 2
1Ln Ln Ln e+ + + −
−→ + +z z z .     (1) 

Тут 
3

3 2

Ln
Ln Ln

+

+ +=
+

z  – коефіцієнт диспропорціонування зарядового стану домішки Ln. 

Використовуючи кристалоквазіхімічний підхід, який ґрунтується на понятті 
антиструктури [5], легуючий кластер для монотелуриду лантоноїда за умови розміщення 
йонів Ln у катіонній підґратці буде представлено наступним чином: 

// x /
Pb Te 1 Pb TeV V LnTe [Ln Ln ] Te e•• • ×

−+ → +z z z .    (2) 
Тут //

Pb TeV V••  – антиструктура PbTe, //
Pb TeV , V••  – вакансії Pb і Te відповідно, /e  – електрони, h•  – 

дірки, „/”, „•”, „x” – негативний, позитивний та нейтральний заряди відповідно, z – величина 
диспропорціонування зарядового стану Ln. 

Кристалоквазіхімічна формула n-PbTe зі складним спектром точкових дефектів має 
вигляд: 

( )x // / x /
1 (1 ) 1Pb Te

Pb V V Te V Pb (2 )e•• ••
−ασ ασ −δ ασδ −α α ασ⎡ ⎤ ⎡ ⎤ + α +ασδ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ i

.   (3) 

Її суперпозиція з легуючим кластером (2) представить кристалоквазіхімічну формулу 
n-PbTe:Ln: 

 
( )

( )( )

x // / x
(1 x )(1 ) (1 ) (1 )(1 ) (1 ) (1 )(1 ) (1 ) (1 )Pb T e

/

Pb Ln Ln V V T e V Pb

2 1 e .

• × •• ••
− −ασ − ασ − δ − ασδ − −α − + α − ασ −⎡ ⎤ ⎡ ⎤ +⎣ ⎦ ⎣ ⎦

+ α + ασδ − +⎡ ⎤⎣ ⎦

zx z x x x x x x x i

x xz
 (4) 

Тут х – мольна доля LnTe, α – величина початкового відхилення від стехіометрії на боці Pb, 
δ – коефіцієнт диспропорціонування зарядового стану вакансій плюмбуму, σ – частка 
міжвузлових атомів плюмбуму. 

Аналогічним чином запишемо для р-PbTe:Ln. Маючи на увазі, що 
кристалоквазіхімічна формула р-PbTe: 

( )x // / x x
1 (1 ) 1Pb Te

Pb V V Te V Te (2 2 )h ,•• •
−β β −δ βδ −βγ βγ βγ⎡ ⎤ ⎡ ⎤ +β − γ − δ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ i

   (5) 

для р-PbTe:Ln вона буде наступною: 
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( )x // / x x
(1 )(1 x ) (1 ) (1 )(1 ) (1 ) 1 (1 ) (1 )Pb T e

/

P b Ln Ln V V T e V T e

(2 2 )(1 )h e .

• × ••
−β − − β − δ − βδ − −β γ +β γ β γ − β γ −

•

⎡ ⎤ ⎡ ⎤ +⎣ ⎦ ⎣ ⎦
+β − γ − δ − +

zx z x x x x x x i

x zx
 (6) 

Тут β – величина початкового відхилення від стехіометрії на боці Те. 
Порівнюючи розрахунки для n-PbTe:Ln із експериментом, можна визначити значення 

коефіцієнтів диспропорціонування зарядового стану домішки для всіх розглянутих 
лантаноїдів: для самарію zSm ≈ 0.2; лантану zLa ≈ 0.27; гадолінію zGd ≈ 0.17; празеодиму 
zPr ≈ 0.33. У випадку р-PbTe:Ln, крім того, має місце конверсія провідності з p- на n-тип 
(рис. 1). При переході від домішок з більшим значенням коефіцієнта диспропорціонування 
зарядового стану (zPr) до домішок з меншим (zGd) крива термодинамічного p-n-переходу 
зміщується на бік більших концентрацій легуючої домішки Ln (рис. 1), що зумовлено 
донорним впливом однократно йонізованих домішкових центрів 1

PbLn + . 

 
Рис. 1. Залежність холлівської концентрації носіїв струму (nH) в кристалах р-PbTe:Ln від 
вмісту легуючої домішки Ln: 1 –Pr, 2 – La, 3 – Sm, 4 – Gd.  
 

 
Рис. 2. Залежність холлівської концентрації носіїв струму (1 – nH) та концентрації точкових 
дефектів (2 – 0

PbSm ; 3 – 1
PbSm + ; 4 – 2

TeV + ; 5 – 2
PbV − ; 6 – 0

iTe ; 7 – 1
PbV − ; 10 – p; 9 – n) у кристалах р-

PbTe:Sm від вмісту легуючої домішки. 
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З розрахунку концентрації точкових дефектів для випадку легування самарієм видно 
(рис. 2), що домінуючими дефектами є йони самарію, вкорінені у вузлах кристалічної ґратки 

0
PbSm  та PbSm+ , концентрація яких зростає зі збільшенням вмісту легуючої домішки. Значний 

внесок у провідність дають також вакансії телуру 2
TeV +  для n-PbTe:Sm та двозарядні вакансії 

плюмбуму 2
PbV −  для р-PbTe:Sm (рис. 2). Варто відмітити, що концентрація власних точкових 

дефектів 2
PbV − , 2

іPb + , PbV−  у випадку n-PbTe:Sm та 2
TeV + , PbV− , 0

іTe  для р-PbTe:Sm зі зростанням 
вмісту самарію зменшуються незначно. Такі закономірності мають місце і для кристалів 
плюмбум телуриду, легованих лантаном, празеодимом і гадолінієм. 
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Особливості хімічного полірування монокристалів нелегованого 
та легованого CdTe травниками (NH4)2Cr2O7 – HHal – C6H8O7 
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У роботі порівняно вплив галогенідних кислот (HBr та HCl) у складі травильних 
композицій (NH4)2Cr2O7 – HHal – C6H8O7 на характер хіміко-динамічного полірування (ХДП) 
монокристалів CdTe та CdTe(Ge), CdTe(Sn), CdTe(Pb). Побудовано діаграми «склад 
травника – швидкість травлення» із виділенням поліруючих, селективних та неполіруючих 
розчинів; досліджено стан поверхні протравлених кристалів методом мікроструктурного 
аналізу та на основі отриманих даних рекомендовані оптимальні умови проведення ХДП 
нелегованого та легованого CdTe. 

Експерименти проводили на монокристалічних зразках розміром 5×5×2 мм, що були 
вирізані зі злитків вирощених методом Бріджмена (концентрація легуючих домішок Ge, Sn, 
Pb у складі CdTe не перевищувала 1018см-3). Зразки попередньо шліфували порошками М10, 
М5, М1, полірували на обтягнутому тканиною полірувальнику та проводили хіміко-
механічне полірування кристалів. Процес ХДП зразків проводили при Т = 281-305 К на 
установці, в якій реалізуються відтворювані гідродинамічні умови обертання диску в межах 
γ = 45-120 хв–1. Швидкість розчинення кристалів визначали за зменшенням їх товщини до і 
після травлення за допомогою індикатора МІГП-1 із точністю ± 0,5 мкм. Для приготування 
травників використовували водні розчини 26%-ного (NH4)2Cr2O7, 40%-ної HBr, 38%-ної HCl, 
12% та 20%-ної цитратної кислоти (C6H8O7) (всі реактиви марки «х.ч.»). Після приготування 
травники витримували 2 години до початку травлення для встановлення рівноваги: 

Cr2O7
2– + 6Br – + 14H+= 2Cr3+ + 3Br2 + 7H2O                                        (1) 

(NH4)2Cr2O7 + 12HBr = 2CrBr3 + 3Br2 + 2NH3 + 7H2O                         (2) 
Cr2O7

2– + 6Cl – + 14H+= 2Cr3+ + 3Cl2 + 7H2O                                         (3) 
(NH4)2Cr2O7 + 12HCl = 2CrCl3 + 3Br2 + 2NH3 + 7H2O                           (4) 

Процес травлення тривав 5 хв, а промивку зразків після хімічної обробки проводили 
протягом 10 хв поетапно за схемою: 1н Na2S2O3→H2O→0,5н NaOH→H2O.  

При дослідженні концентраційних залежностей швидкості розчинення нелегованого і 
легованого CdTe у розчинах систем (NH4)2Cr2O7 – HBr та (NH4)2Cr2O7 – HCl  встановлено, 
що при вмісті у травильних сумішах 30 об.% галогенідної кислоти (HBr чи HCl) швидкість 
розчинення монокристалів набуває максимальних значень, а травлена поверхня 
характеризується дзеркальним блиском. Із застосуванням методу математичного планування 
на симплексах побудовано поверхні однакових швидкостей травлення досліджуваних 
матеріалів у розчинах (NH4)2Cr2O7 – HBr (HCl) – C6H8O7.  

На рис. 1 зображено концентраційні залежності швидкості травлення досліджуваних 
кристалів у травильних композиціях (NH4)2Cr2O7 – HBr – C6H8O7 і (NH4)2Cr2O7 – HCl –
 C6H8O7 при об’ємному співвідношенні компонентів (NH4)2Cr2O7 : HBr (HCl) : C6H8O7 у 
вершинах A, B, C: A – 70 : 30 : 0; B – 70 : 5 :25; C – 90 : 10 : 0. Як видно із діаграм, розчини 
(NH4)2Cr2O7 – HCl – C6H8O7 відзначаються кращими поліруючими властивостями, оскільки 
відсутні області селективного та неполіруючого травлення. Протравлені ними поверхні 
кристалів характеризуються дзеркальним блиском та гладкою полірованою поверхнею, що 
підтверджується знімками її мікроструктури (рис. 2,а).  

Інша ситуація спостерігається при травленні кристалів у розчинах (NH4)2Cr2O7 –
 HBr – C6H8O7: на діаграмах окрім поліруючих розчинів, також наявні області 
неполіруючого та селективного травлення, причому область селективних травників є 
однаковою за розмірами для усіх зразків, а розміри неполіруючої області зменшуються у 
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ряду легуючих домішок Ge – Sn – Pb. При цьому травлені поверхні кристалів розчинами 
складів, що потрапляють у поліруючу область відзначаються дзеркальним блиском і 
гладкістю (рис. 2 б). 
 

  
а) б) 

Рис. 2. Мікроструктура поверхні CdTe після травлення у розчині (об.%): 
 (а) –75(NH4)2Cr2O7 – 5HCl – 20C6H8O7  та (б) – 75 (NH4)2Cr2O7 – 5HBr – 20C6H8O7. 

 
Хід ізоліній на концентраційних трикутниках для нелегованого і легованого кадмій 

телуриду для досліджених травильних систем відрізняється, що свідчить про різні механізми 
дії травників на поверхні кристалів. Так, для розчинів (NH4)2Cr2O7 – HCl – C6H8O7 (рис. 1) 
при максимальному вмісті C6H8O7 (біля кута B) не спостерігається різкого падіння швидкості 
травлення (5-9 мкм/хв), у той час як для розчинів (NH4)2Cr2O7 – HBr – C6H8O7 при тому ж 
вмісті органічного компонента помітно різкий спад швидкості травлення до 1-2 мкм/хв. 
Заміна галогенідної кислоти HBr на HCl у складі травильних композицій (NH4)2Cr2O7 –
 HHal – C6H8O7 не позначається суттєвим чином на швидкостях травлення кристалів: 
швидкості розчинення співвимірні і незначно зростають при легуванні CdTe германієм та 
свинцем (рис. 1). Заміна HBr на HCl у складі травників розширює область поліруючих 
травників для ХДП, однак втрачається вузький інтервал складів розчинів, які проявляють 
селективну дію.  

Розроблені травильні композиції (NH4)2Cr2O7 – HBr – C6H8O7 та (NH4)2Cr2O7 – HCl –
 C6H8O7 характеризуються низькими значеннями швидкості травлення (1-9 мкм/хв) і вони 
можуть бути використані для селективного травлення, хімічної обробки тонких плівок та 
фінішного полірування поверхні монокристалічних пластин нелегованого і легованого CdTe.  

Автори висловлюють щиру подяку співавторам роботи Томашику В.М., Томашик З.Ф., 
Іваніцькій В.Г. та Рудій Л.І. 
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У склоподібному стані атоми халькогенідів володіють добре визначеним 

координаційним числом. У головному стані електронна конфігурація зовнішньої оболонки 
елементів S, Se і Te є s2p4. У склі типу VIV BA 32  (A=As, Sb; B=S, Se, Te) структурою є сітка з 
повністю насиченими двома і трьома ковалентними зв’язками елементів VIB і VA . Кожен із 
атомів As пов’язаний з трьома атомами халькогеніда. Через координацію з двома зв’язками у 
кожного з атомів халькогеніда залишається пара незв’язаних електронів – так звана одиночна 
парна орбіталь. Ця вільна пара електронів не бере участі в утворенні хімічних зв’язків. 
Органічним наслідком методик виготовлення халькогенідних стекол є наявність у них 
великої кількості дефектів, таких, як вакансії, розірвані зв’язки і атоми без зв’язків. В цьому 
контексті цікавим для досліджень є вплив легування халькогенідних скловуватих сполук 
атомами з великим значенням власного магнітного моменту (Cr, Mn) за рахунок 
особливостей електронної конфігурації атомів. 

В ряді сполук реалізується ситуація, коли зі зміною температури може змінюватися не 
тільки тип магнітного упорядкування, але й спіновий стан 3d-іонів. Така ситуація 
спостерігається в деяких аморфних халькогенідних стеклах, зокрема As2S3 та As2Se3, до 
складу яких входять іони марганцю. Зміна спінового стану може відбуватися різко як 
фазовий перехід або поступово шляхом термічної активації в збуджений стан. 

Зразки для дослідження були виготовлені шляхом синтезу у вакуумованих до 
залишкового тиску 10-4 Па кварцових ампулах методом вакуумної сублімації з подальшим 
охолодженням в технологічній печі зі швидкістю 10 К/год. Вимірювання магнітних 
властивостей проводилися за допомогою SQUID магнітометра в лабораторії Віхурі, 
університету м. Турку (Фінляндія). 

Досліджувані зразки охолоджувалися від кімнатної температури до 2 К в нульовому 
полі (ZFC) або в постійному магнітному полі В = 80 G (FC). До початку вимірювань з метою 

усунення залишкових полів надпровідний соленоїд 
нагрівався до переходу в нормальний стан. Для 
зниження впливу зовнішніх магнітних полів до 
величини нижче 0,05 G використовувався μ-металічний 
екран. На рис.1 зображено температурна залежність 
магнітного моменту М (Т) стекла As2Se3, легованого 
Mn 2 % ваги в постійному магнітному полі В=80 G. На 
ZFC- та FC- кривих поблизу 8 К спостерігається 
максимум та відбувається перехід в стан зарядового 
впорядкування (СО-стан). При подальшому зниженні 
температури біля 6 К проявляється розбіжність між 
ZFC- та FC- кривими — це прояв так званої 
необоротної магнітної поведінки. Подібний хід кривих 

для цього ж зразка виявлений також в полях 5 та 10 G. Зазначимо, що така поведінка кривих 
характерна для систем з переважаючою антиферомагнітною (AF) взаємодією і в даному 
випадку магнітний стан можна інтерпретувати, як співіснування фази спінового скла та AF-
кластерів. 

Рис. 1. Температурна залежність 
магнітного моменту для As2Sе3: Mn 2% 



Лашкарьовські читання – 2011 
 

 140
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При изучении влияния внешних воздействий (пластическая и упругая деформация, 

ультразвуковые колебания, электрические поля) на твердые тела возникает потребность 
контролировать малые перемещения и изменение электрических свойств ростовых 
дислокаций в исследуемых образцах. В данной работе описана методика, позволяющая 
достаточно просто с помощью ЭПР исследований определять факт смещения ростовых 
дислокаций по изменению их электрических свойств. 

Для исследований использовались монокристаллы сульфида цинка выращенные из 
расплава под давлением инертного газа. В данных кристаллах в качестве неконтролируемой 
присутствует примесь хрома. Обычно примесные ионы хрома (Cr2+, 3d4) входят в 
кристаллическую решетку сульфида цинка изоэлектронно замещая ионы Zn2+.  При 
облучении образцов ультрафиолетовым (УФ) светом, близким к краю собственного 
поглощения, происходит ионизация центров хрома, при этом образуется 6S5/2 -основное 
состояние (Cr+, 3d5), от которого и наблюдается фотоиндуцированный сигнал ЭПР. Но как 
оказалось после кратковременного (15-20 мин) отжига образцов в атмосфере цинка при 
температуре 1500 К в спектрах ЭПР исследуемых кристаллов наблюдается темновой, то есть 
без УФ подсветки, спектр ионов Cr+. Возникновение спектра ЭПР без УФ подсветки 
объясняется диффузией атомов цинка в решетку ZnS. При данных температурах диффузия 
цинка осуществляется преимущественно по межузельному механизму. В кристаллах ZnS 
межузельный цинк является мелким донором, с глубиной залегания порядка 0,17 эВ. 
Электроны с этих энергетических уровней, захватываются более глубокими центрами Cr2+, 
превращая их в центры Cr+, сигнал ЭПР от которых и наблюдается. При используемой 
температуре и времени отжига цинк диффундирует в приповерхностный слой кристалла на 
глубину x ≈ 1,7 · 10 -5 см и центры Cr+ должны образовываться именно в этом слое. И следует 
ожидать, что после механического или химического удаления этого слоя линии спектра ЭПР, 
обусловленные ионами Cr+ должны исчезнуть. Однако в наших экспериментах полного 
исчезновения спектров ЭПР ионов Cr+ даже при удалении и более глубоких поверхностных 
слоев. Таким образом, получается, что атомы цинка проникают не только в поверхностные 
слои, а и в объем кристалла. При отсутствии межзеренных границ, единственная 
возможность для этого - это быстрая диффузия по дислокационным трубкам, 
ограничивающим область упругих искажений вокруг ростовых дислокаций [1]. Данное 
утверждение подтверждается и тем, что после быстрого отжига кристаллов происходит их 
механическое упрочнение, то есть их пластическая деформация сильно затрудняется. Таким 
образом, после кратковременного отжига кристаллов ZnS в парах цинка нам удалось создать 
парамагнитные центры Cr+, стабильные без УФ подсветки, и расположенные 
преимущественно в объеме атмосфер Коттрелла. При этом вблизи дислокаций ионы хрома 
распределены следующим образом. Вблизи дислокаций, в области действия их 
отрицательного электрического заряда, то есть в объемах ридовских цилиндров, ионы хрома 
имеют зарядовое состояние не ниже Cr2+. Между внешними границами ридовских цилиндров 
и атмосфер Коттрелла зарядовое состояние хрома Cr+, а за пределами атмосфер Коттрелла 
опять - Cr2+. 

Теперь рассмотрим процессы, которые могут происходить, если в результате каких 
либо внешних воздействий произошло смещение дислокаций. В первоначальных условиях 
ростовые дислокации окружены густым облаком примесей, которые экранируют их 
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электрический заряд. В результате радиус ридовских цилиндров ростовых дислокаций мал и 
их объем минимален, в этом случае концентрация ионов Cr+ максимальна. Если происходит 
смещение дислокации с исходного положения, то есть частичный выход из облака примеси 
компенсирующей заряд дислокации, то также увеличивается область действия 
отрицательного заряда дислокации и при этом количество ионов Cr+ уменьшается. 

Таким образом, предложенная методика позволяет зафиксировать малейшие 
изменения электрических свойств ростовых дислокаций, связанные либо со смещением их в 
пределах атмосфер Коттрелла, либо с изменением линейной плотности их заряда в 
результате каких-либо воздействий. 

 
1. Дж. Хирт, И. Лотс. Теория дислокаций. Атомиздат, М. (1972). 599 с. 
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В останні роки значна увага приділяється вивченню властивостей напівпровідникових 

нанокристалів (НК) групи АIIВVI та вдосконаленню технології їх синтезу в твердотільних 
матрицях різного типу для виготовлення на їх основі світловипромінюючих пристроїв, 
довжину хвилі випромінювання в яких можна варіювати за рахунок зміни розмірів НК. 
Перевагою таких пристроїв є використання порівняно дешевої технології виготовлення НК 
на основі методів колоїдної хімії, висока ефективність їх випромінювання, низький поріг 
лазерної генерації, тощо. Пошук оптимальних технологічних режимів виготовлення 
світловипромінюючих пристроїв на основі нанокристалів із заданими характеристиками, а 
також вибір матриці, в яку інкорпоруються НК, вимагають детального вивчення 
випромінювальних процесів в залежності від умов їх вирощування, розмірів, типу 
пасиватора і матриці.  

Метою нашої роботи було визначення параметрів CdTe нанокристалів, сформованих 
методом колоїдної хімії та інкорпорованих в різні типи матриць за допомогою спектроскопії 
комбінаційного розсіяння світла (КРС).  Дана методика дозволяє неруйнівним методом 
визначити компонентний склад синтезованої плівки, визначити величини механічних 
напружень та оцінити середні розміри CdTe нанокристалів.  

CdTe отримували шляхом осадження йонів кадмію йонами телуру за методикою, 
детально описаною в [1]. В процесі протікання реакції колір колоїдних розчинів змінювався 
від світло-лимоного до червоно-коричневого, що може свідчити про формування 
нанокристалів CdTe різного розміру. Із спектрів оптичного поглинання було встановлено, що 
при збільшенні вихідної концентрації йонів Cd2+ та Te2- в досліджуваному концентраційному 
діапазоні відбувається ріст середніх розмірів НК від 2 до 10 нм, при цьому розширюється 
діапазон їх розкиду за розмірами. В залежності від вихідної концентрації реагентів (CdJ2, 
H2Te та стабілізатор) синтезовані колоїдні розчини CdTe в інтервалі одержаних концентрацій 
мають ряд характерних особливостей. Як стабілізатор в даній серії досліджень 
використовували тіогліколеву кислоту (ТГК). Протягом 10-15 діб після синтезу, або при 
дефлегмації розчину протягом 1-5 год при температурі 50-100°С інтенсивність кольору 
досліджуваного колоїдного розчину значно зменшувалася, що може свідчити про зменшення 
розкиду НК за розмірами. За рахунок агрегації число частинок зменшується в 5-7 разів.  

Для проведення спектральних досліджень нанокристали CdTe з колоїдного розчину 
осаджували на поверхню сапфірової підкладки. Для цього краплину об’ємом 0,05 мл, що 
містила CdTe нанокристаліти наносили на підкладку та витримували при температурі 30°С 
впродовж 5 годин за відсутності освітлення. Спектри КРС реєструвались на установці 
T64000 фірми Horiba Jobin Yvon. Збудження спектрів КРС здійснювали випромінюванням 
Ar-Kr лазеру з довжиною хвилі 487,9 нм. Спектри реєстрували при кімнатній температурі в 
геометрії зворотнього розсіювання. Були також проведені вимірювання спектрів КРС 
колоїдних розчинів з наночастинками CdTe, які послужили основою для виготовлення плівок. 
Для порівняння були проведені вимірювання спектрів кристалів порошку CdTe, з розмірами 
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17-22 мкм, для яких вже квантово-розмірний ефект не проявлявся. Даний порошок був 
отриманий методом  довготривалого подрібнення в шаровому млині [2]. 

Проведені спектроскопічні дослідження дозволили виявити особливості CdTe 
наночастинок в залежності від умов їх виготовлення. В спектрах НК CdTe смуга 
повздовжнього фонону зсунута в низькочастотний бік (164 см-1) у порівнянні зі смугами в 
об’ємному CdTe та у мікрокристалах, отриманих за допомогою механічного подрібнення. 
Такий зсув зумовлений обмеженням фононів в наночастинках. Подібні результати були 
отримані для об’ємного CdTe в роботі [3]. Необхідно звернути увагу на наступний факт: 
інтенсивність КРС на LO-фононах CdTe в колоїдних НК CdTe значно вища, ніж в кристалах, 
що отримано методом подрібнення [4]. Це можна пояснити більшою однорідністю 
розподілення КТ по розмірах в цих структурах, а також пасивацією поверхні колоїдних НК 
плівкою ТГК.  
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Однією із проблем, що виникає при одержанні елементної бази мікроелектроніки на 

основі халькогенів свинцю-олова методом рідкофазної епітаксії (РФЕ) є різниця коефіцієнтів 
розподілу компонентів, що приводить до нерівномірного розподілу елементів за товщиною у 
епітаксійних шарах (ЕШ). В області складів, які використовуються для РФЕ, з незначним 
вмістом Se, не існує розчинів, де коефіцієнти розподілу металів і халькогенів мали б 
величини однакового порядку. З фазових діаграм [1] слідує, що під час рівноважної 
кристалізації в системі Pb-Sn-Te-Se, внаслідок значного надлишку металів в розчині-розплаві 
(Pb1-vSnv)1-w(Te1-uSeu)w в ході процесу епітаксійного нарощування співвідношення між 
вмістом Pb та Sn в рідкій фазі майже не змінюється. Тому співвідношення між металами у 
підрешітці твердої фази практично залишається сталим, за умови малого вмісту селену в 
підрешітці халькогенів, з наближенням до ізотермічних умов росту та відсутності суттєвої 
зміни різниці між параметрами решіток підкладки та нарощуваного ЕШ. Великі коефіцієнти 
розподілу та малий вміст в рідкій фазі халькогенів можуть суттєво змінювати їх 
співвідношення на межі розділу фаз, що може привести до значних змін концентраційного 
профілю за товщиною ЕШ, з виникненням у ньому значних механічних напруг або 
дислокацій невідповідності. 

У більшості випадків ріст ЕШ проходить за механізмом дифузійного обмеження, тому 
концентрації розчинених речовин в об’ємі рідкої фази та біля поверхні розділу фаз 
відрізняються, що впливає на склад ЕШ та характер розподілу елементів. Якщо рідку фазу 
можна представляти як напівбезмежне середовище відносно концентрації компонентів на 
межі розділу фаз та за умови відсутності гомогенного зародкоутворення в об’ємі розчину-
розплаву, то можливо отримати в загальному вигляді рівняння, що описують зміну складу 
твердої фази, що кристалізується [2]. Вона залежить від початкового переохолодження ∆Т, 
тривалості росту t та складу рідкої фази. Як відомо з [2], концентрації компонентів на межі 
розділу фаз залишаються постійними при ізотермічних умовах росту та доки рідку фазу 
можна вважати напівбезмежною. Отже, як слідує з [1] склад ЕШ, що кристалізується буде 
незмінними в часі. При цьому величини ∆Т та t обмежені потребою мати ЕШ певної товщини. 
Оцінимо товщину ЕШ при дифузійному рості з використанням ступінчатого способу 
охолодження розчину розплаву.  

Для опису товщини епітаксійних шарів Pb1–xSnxTe вирощених з розчину-розплаву 
складу (Pb1-vSnv)1-wTew від часу росту t, температури початку процесу Тпоч, без початкового 
переохолодження використаємо вираз [3], який добре узгоджується з експериментальними 
даними: 
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де υ – швидкість пониження температури, Tem  – нахил лінії ліквідусу при Тпоч, y – 
мольна доля телуру в твердій фазі. Досліди проходили при сталій швидкості охолодження 
υ0=3,3·10-3  К/с, в температурному діапазоні початку росту 770÷870 К та з товщиною 
розчину-розплаву L=3÷4 мкм. Вони показали, що при інших рівних умовах товщина ЕШ не 
залежить від х. При цьому коефіцієнти β=β0 та DTe добре описувалися наступними 
емпіричними залежностями: 
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Можна показати, що для товщин h ЕШ Pb1-xSnxTe1-ySey, що ростуть із розчину-
розплаву, який ще можна вважати напівбезмежним у відношенні до халькогенів, маємо: 

 LТ,h ⋅Δ⋅−⋅≤ 410184  (3) 
Для типових значень товщини розчину-розплаву L=1÷5 мм, максимальна товщина 

шару, що росте зі сталим складом в підрешітках на границях на кожний градус 
переохолодження складатиме 0,4÷2,5 мкм. При малих значеннях ∆Т в діапазоні температур 
500÷550 oC будуть рости шари максимальної товщини з невеликою швидкістю та зі сталим 
складом в підрешітках протягом часу 15÷500 с.  

Великі значення ∆Т та L одночасно не припустимі виходячи з ряду причин. По-перше 
– в силу існування такого ефекту, як концентраційне переохолодження, оскільки при 
високому ступені переохолодження ростуть шари з високою швидкістю, а при великій 
товщині розчину-розплаву існує ймовірність утворення центрів зародкоутворення в його 
об’ємі. По-друге, чим ближче допустима температура росту до рівноважної, тим краща 
морфологія таких шарів. По-третє – мала швидкість росту зменшує дефектність. 

Критичну швидкість охолодження υкр, досить наближено, в припущені, що 
масоперенос відбувається переважно шляхом дифузії, можна оцінити [2]: 

 2L

L
iDкрT

кр
⋅Δ

≈υ .  (4) 

Як показано нами в роботах [4–5], процеси РФЕ, для отримання якісних достатньо 
товстих ЕШ, зазвичай потрібно проводити з незначним переохолодженням та з малими 
швидкостями охолодження. Такий спосіб можна розглядати як сукупність двох способів 
росту ЕШ: рівноважного охолодження розчину-розплаву та ступінчатого охолодження. В 
такому випадку товщину ЕШ можна оцінювали як суму товщин, які отримуються при рості 
цими способами: 
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Якщо 0=ΔТ , при цьому розчин-розплав за час t зазнає загального охолодження на 
величину 0ТΔ  і товщина такого ЕШ становить h0. Тоді: 
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Такий спосіб росту дає можливість нарощувати більш товстіші шари за рахунок 
початкового переохолодження з меншими швидкостями росту за час значно менший, ніж 
при рості без переохолодження.  

Якщо для часу росту рідку фазу вже не можна вважати напівбезмежною чи 
змінюється температура росту то суттєвими стають співвідношення між коефіцієнтами 
розподілу в обох підрешітках. Для халькогенів відношення коефіцієнтів розподілу близьке 
до 1, в області складів з малим вмістом селену при вмісті олова близько х=0,2. Тому 
порушення умови напівбезмежного об’єму не повинно суттєво змінювати склад підрешітки 
халькогенів таких ЕШ. 

На розподіл металів безпосередньо не впливає виконання умови напівбезмежного 
об'єму. Для них більш суттєвим є залежність відношення коефіцієнтів розподілу від 
температури. Тоді використовуючи дані [1] можна отримати: 
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Отже, відносні зміни коефіцієнтів розподілу мають порядок відносного приросту 
температури. Тому суттєвого концентраційного профілю при зміні температури під час 
процесів в межах 5 0С, пов’язаних з температурною залежністю розподілів елементів не 
повинно спостерігатися. 

В роботі проведено експериментальну перевірку описаної моделі процесу РФЕ. В 
таблиці наведено розрахункові/експериментальні значення товщини ЕШ Pb1-xSnxTe1-ySey 
(y≤0,05) для різних температур початку росту, початкового переохолодження та швидкостей 
охолодження, розрахованих за залежністю (5), які свідчать про високий рівень співпадання 
оціночних та експериментальних результатів.  

h, мкм 
ΔТ, К t, с υ, 

год
К  

Т=775 К Т=810 К Т=873 К 
1 3600 7 0,78 1,69/1,4 3,33/3.3 
1 3600 10 1,06/1,0 2,29/2,1 4,50/4,3 
2 1800 6 0,39 0,84 1,66 
2 3600 6 0,83/0,9 1,79/1,8 3,53 
3 3600 7 1,06 2,29 4,50/4.4 
3 3600 10 1,33 2,88/2,9 5,68/5,7 
4 1800 0 0,39 0,84 1,66 
4 3600 6 1,10 2,39/2,4 4,70/4,8 
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Для создания химических и физических микродатчиков применяются различные 

технологии, в большинстве которых основным материалом является кремний. Тем не менее 
этот материал имеет ряд ограничений, прежде всего связанных с возникновением 
температурных градиентов, которые могут вызвать как дрейф параметров приборов, так и их 
разрушение. В лаборатории микро- электроники, механики и сенсорики Института физики 
Национальной Академии Наук Беларуси разработана уникальная технология формирования 
диэлектрических (из оксида алюминия) микроструктур различной толщины и микрорельефа. 
На их основе могут быть получены некоторые виды химических и физических детекторов.  

Полупроводниковые газовые сенсоры 
Для создания химических сенсоров предложена специальная подложка из γ-оксида 

алюминия. Топология подложки и сформированных на ней тонкопленочных элементов 
сенсора представлены на рисунке 1. Непосредственно активная часть сенсора размещена на 
консоли и отделена от массива подложки сквозными щелями. Благодаря этому 
обеспечивается высокая термомеханическая прочность системы из-за свободы удлинения 
разогреваемой части. Кроме того, локальность нагрева снижает потери тепла и 
потребляемую мощность по цепи накала, что особенно важно для сенсоров в переносных 
измерительных устройствах.  
  

 
   а)    б)   в) 

Рис.1. Универсальная подложка газового сенсора. 
а) – чистая подложка    б) подложка с электродами  в) подложка с нагревателем 

  
Приведенная на рисунке 1 структура сенсора имеет одну рабочую зону, однако 

разработанная алюмооксидная технология позволяет легко получать сенсоры, имеющие в 
своем составе 2 и более активных частей, вплоть до создания матрицы таких активных зон 
для конструирования так называемого «электронного носа». 

Формирование чувствительного слоя сенсоров 
 
Наиболее универсальным и простым способом получения тонкопленочных 

металлооксидных газовых сенсоров является термическое окисление предварительно 
полученных в вакууме пленок металлов. Нами разработаны конкретные режимы получения 
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пленок Sn, W, Ni, Ti, Zr. Для каждой из них выбраны способы и режимы получения. Во всех 
случаях пленки металлов, подлежащие окислению, нанесены на пористую поверхность γ- 
Al2O3, причем в одном цикле получены пленки для последующих исследований морфологии 
поверхности, структуры и фазового состава как металлических пленок, так и их окислов.  

На основе оксида никеля нами создан и испытан сенсор для детектирования 
приземных концентраций озона. Сенсор успешно отслеживал изменения приземного озона в 
течение многих часов и показал высокие метрологические характеристики. Кроме того, 
образец сенсора озона прошел успешные испытания в Антарктиде в составе международной 
научной экспедиции.  

 

 
Рис.2. Сравнительная характеристика измерения концентрации озона анализатора (1) 

и сенсора (2). 
 
На рис. 3 показаны результаты параллельных измерений с использованием 

предварительно откалиброванных сенсоров и анализатора TEI-49C. Измерения с 
применением сенсора проводились при разных погодных условиях, что видно по величинам 
регистрируемой концентрации приземного озона. На графике наблюдается вполне 
удовлетворительное совпадение результатов измерений.  

 
Газовый сенсор на основе термоэлектрического преобразования 
 

 Помимо полупроводниковых сенсоров создан также комбинированный 
термокаталитический и термокондуктометрический сенсор, позволяющий измерять 
концентрацию водорода от долей до ста объемных процентов. Контроль температуры при 
термокаталитическом нагреве или термокондуктометрическом охлаждении осуществляется 
по значению выходной термо-ЭДС батареи термопар. Построенный таким образом сенсор 
основан на преобразовании тепла реакции окисления водорода или охлаждении горячих 
спаев термобатарей термокондуктометрическим теплоотводом в термо-ЭДС. Конструктивно 
сенсор выполнен в виде двух термоэлектрических пленочных преобразователей на одной 
подложке (рис. 3), материалы нагревателя и ветвей термопар одного из которых являются 
катализаторами окисления водорода, а соответствующие пленочные элементы второго 
свойствами термокатализа для водорода не обладают. Подложка выполнена из γ-Al2O3 
методом, изложенным выше, толщина подложки 30-35 мкм. На одной из поверхностей 
подложки выполнены пленочные нагреватели, а на противоположной - последовательно 
соединенные пленочные термопары, горячие спаи которых размещены над нагревателями.  
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Рис. 3. Подложка и подложка с термопарами сенсора на термоэлектрическом 
преобразовании 

 
Исследование параметров и газочувствительности термоэлектрического сенсора 
 

 Первая часть такого сенсора – термокондуктометрическая. Если нагреватель нагрет до 
определенной температуры, на выходе сенсора появляется термо-ЭДС, значение которой 
зависит, кроме всего прочего, от теплопроводности газовой среды. Так как водород имеет 
высокую теплопроводность, то при замене атмосферы воздушноводородной смесью 
нагреватель охлаждается и термо-ЭДС снижается. Средняя чувствительность 
термокондуктометрического сенсора при 350 мВт составляет 1.3 мВ на один объемный 
процент водорода. 
 Вторая часть сенсора – термокаталитическая, идентична термокондуктометрическому, 
но отличается материалом нагревателя и термопар. Нагреватель и одна из ветвей пленочных 
термопар выполнены из платины, а вторая ветвь - из нихрома. Для увеличения площади 
контакта разогреваемой платины с газовой смесью ветви термопар из платины нанесены 
сверху на нихром в области горячих спаев. Характерно, что уже при 100 мВт (75°С) заметно 
увеличение термо-ЭДС за счет термокаталитического окисления водорода. При 150°С 
водород практически полностью сгорает. Чувствительность термокаталитического сенсора в 
области оптимальной температуры составляет ∼ 7,5 мВ на один процент Н2. Суммарно 
зависимость термоЭДС от мощности представлена на Рис. 4. 
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Рис. 4. Концентрационная зависимость сенсора на термоэлектрическом преобразовании 
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Структурні дослідження полікристалічного залізо-ітрієвого 
гранату, отриманого золь-гель методом з наступним відпалом 
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Залізо-ітрієвий гранат (Y3Fe5O12) належить до класу матеріалів, що характеризується 

магнітно-оптичними властивостями, які викликають науковий інтерес через можливість їх 
практичного застосування. В останні роки діяльність науковців була сконцентрована на 
вивченні залежності властивостей гранатових структур від розмірів частинок. Нещодавно 
також полікристалічний ЗІГ знайшов своє застосування в магнітно-оптичних пристроях 
запису інформації [1]. Однак деякі магнітні властивості дуже залежать від структури і 
мікроструктури матеріалу. У зв’язку із цим активно почали розроблятися і впроваджуватися 
альтернативні методи синтезу гранатових структур, які б забезпечували слабоагломеровані 
наночастинки гомогенні за розмірами. 

Одним із таких методів синтезу є золь-гель метод авто горіння. Перевага цього 
способу полягає втому, що із-за значного газовиділення утворюється високодисперсний 
слабоагломерований порошок, в якому оксиди металу змішані практично на молекулярному 
рівні. Крім цього вказаний метод виключає операцію фільтрування, що спрощує 
технологічний процес. Даним методом було синтезовано вихідну шихту для утворення 
нанодисперсного залізо-ітрієвого гранату при подальшому ізотермічному відпалі. В якості 
початкових реагентів застосовували: Y(NO3)3·6H2O, Fe(NO3)3·9H2O (кристалогідрати 
нітратів Y і Fe відповідно), C6H8O7·H2O (лимонна кислота) та NH4OH (аміак). Методом 
осадження з колоїдних розчинів були отримані вихідні компоненти для формування 
дисперсного залізо-ітрієвого гранату. 

Для формування однофазної гранатової структури на основі осадженої системи 
шляхом ізотермічного відпалу використовуються значно менші температурні режими ніж 
при інших методах синтезу. 

 
 

Рис. 1. Дифрактограми синтезованого матеріалу для отримання полікристалічного 
Y3Fe5O12 відпаленого при різних температурах (1 – вихідний матеріал, 2 – 300 ºС,              3 –
 600 ºС, 4 – 700 ºС, 5 – 800 ºС, 6 – 850 ºС, 7 – 900 ºС; CuKα - випромінювання).                   ▲ – 
Y3Fe5O12, ◊ – α -Fe2O3, ○ – YFeO3. 
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Фазовий склад досліджуваних систем аналізувався методом рентгенівської 

дифрактометрії на установці ДРОН-3. 
Синтезований нами матеріал для отримання полікристалічного Y3Fe5O12 в 

подальшому був відпалений при різних температурах. Формування гранатової структури 
спостерігається при температурах вище 800 ºС. Вміст гранатової фази пропорційний 
величині температури і формується на основі супроводжуючих фаз α -Fe2O3  та YFeO3. 
Інтенсивне формування гранатової структури починається при 900 ºC (рис. 1). Процеси які 
супроводжують спікання нанодисперсної системи обумовлюють ріст розмірів областей 
когерентного розсіяння гранатової фази, які при температурі відпалу 950 ºC становлять 3500 
Ǻ. При цьому спостерігається пропорційне зменшення сталої гратки сформованої гранатової 
фази. Відпал при температурі 950 ºC забезпечує значення сталої гратки, що рівне 12,370 Ǻ, 
яке є близьким до теоретичного значення. Очевидно при цій температурі активуються 
дифузійні процеси, які сприяють релаксації дефектної підсистеми гранатової 
структури.Отримані результати свідчать про доцільність застосування використаного методу 
синтезу, оскільки він дозволяє реалізувати менш енергозатратний технологічний процес. 

 
1. Guo X.Z., Ravi B.G., Devi P.S., Hanson J.C., Margolies J., Gambino R.J., Praise J.B., Sampath 

S. Synthesis of yttrium iron garnet (YIG) by citrate–nitrate gel combustion and precursor 
plasma spray processes // J. Mag. Mater. – 2005. – 295. – pp.145–154. 
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This paper considers the effect of termal oxidation on electrical and transport properties in 

amorphous hydrogeneted silicon-carbon alloys (a-Si1-xCx:H). Thin-film silicon-carbon alloy has 
attracted much interest as a wide band gap material with tuneable optical, and light emitting 
properties. This material is a promising candidate for fabrication of electroluminescence devices 
emitting white light. Introducing of rare-earth group elements (Terbium, Erbium, Europium, etc.) to 
the a-Si1-xCx:H allows one to control the wavelength of the emitted light. The investigations of 
electrical properties of the a-Si1-xCx:H/Si system are necessary to better understand the optimum 
conditions for high-efficient electroluminescence. 

Amorphous SiC:H+Tb films were deposited on p-type Si substrate by reactive RF 
magnetron sputtering of the polycrystalline SiC and Tb targets, in Ar(96 vol %)+CH4(4 vol %) as 
working gas. The samples were obntanied at different sputtering power. After deposition, the silicon 
substrate was cut into smaller pieces and annealed in dry oxygen for 15 min. in the temperature 
range of 450-700°C (Tox). Gold contact on the surface of the a-SiC:H:O+Tb film was deposited for 
electrical properties measurement. Analysis of the fabricated samples was performed, including 
FTIR spectroscopy, high frequency (1 MHz) capacity-voltage (C-V), current-voltage (I-V), current-
temperature (I-T) characteristic. 

Study of FTIR transmission spectra demonstrated complete oxidation at 450ºC of the films 
deposited at the lowest RF sputtering power (90 a.u.) and lack of oxidation even at a temperature 
700ºC for those deposited at high RF sputtering power (110 a.u.).  

From C-V meashuremets the dielectric permittivity of the matetial ε = 6.62 was found. C-V 
measurements showed strong increase of capacitance when Tox was higher then 600ºC. 

For all measured samples fabricated at RF sputtering power of 90a.u. and oxidized in the 
temperature range 450 - 700oC (except oxidation at 500oC), for voltages < 1V, the current has the 
power-law dependence I=AVα , where ≈α  0.75-1 and A is a constant; hence quasi-ohmic 
conduction. For structures oxidized at 500oC, the forward current exhibits cubic dependence on 
voltage: I=AV3. Such behaviour is typical for space charge limited current (SCLC) in case of double 
bipolar injection [1]. Under reverse bias, the slope of the I-V characteristics corresponds to a 
square-law dependency, I=AV2. This can be ascribed to SCLC with monopolar injection [1]. In our 
case this is probably due to electron injection from silicon to the oxidized a-SiC:H film. Such 
regimes are very useful for electroluminescence devices, because bipolar injection results in 
enhanced recombination of electron-hole pairs on light-emission centres.It should be noted that in 
the forward I-V of initial and 450oC-oxidized structures, cubic dependency of the current on voltage 
was also observed but only at higher voltages. 

I-T meashurements shows that transport in the a-Si1-xCx:H films were described by the 
Mott’s T–1/4 law, activation curret and metal conductivity.  

 
[1] M. A. Lampert, and P. Mark, Current Injection in Solids - Academic Press, New 

York, 1970, p. 354 
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Cинтез наночастинок срібла і золота методом хімічного 
відновлення та дослідження їх властивостей 
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У роботі досліджено вплив системи відновників на процес формування та швидкість 
утворення наночастинок благородних металів Ag і Au, що проявляють наноплазмоновий 
резонанс, а також вплив природи стабілізаторів на морфологію, стабільність розчинів 
нанокристалів (НК) у часі та інтенсивність основної оптичної властивості металічних 
наночастинок – плазмонового резонансу. Запропоновано альтернативні методи відновлення 
солей аргентуму галовою кислотою та пірокатехіновим альдегідом. 

Для синтезу колоїдних розчинів НК використовували водні розчини: аргентум нітрату 
(1н, 0,025М), тетрахлорауратної кислоти (0,01н), натрій цитрату (0,01н), гідрохінону (0,001н), 
таніну (0,1%), желатину (0,25%), пірокатехінового альдегіду (0,001н), галової кислоти (0,1%) 
(всі реактиви марки «х.ч.»). Колоїдні розчини НК Ag і Au отримували методом осадження 
аргентум нітрату чи тетрахлорауратної кислоти гіднохіноном і таніном. Введенням 
буферного розчину (Na2B4O7/NaOH) доводили значення рН реакційної суміші до 9,8. В 
задані об’єми розчинів відновлюючих агентів вводили водний розчин AgNO3 чи HAuCl4 при 
інтенсивному перемішуванні, за температур 70 та 90 оС. Оптичні спектри поглинаня 
отриманих гідрозолей реєстрували протягом 30 хвилин в області 300-700 нм на 
спектрофотометрі Ocean Optics 650. 

Встановлено, що всі отримані колоїдні розчини наноструктур, стабілізовані 
желатином є стабільними у часі (упродовж 6 міс.). Додаткові максимуми поглинання в 
інтервалі від 530 до 550 нм свідчать про наявність у досліджуваних розчинах 
монодисперсних НК Ag, відновлених гідрохіноном і натрій цитратом. Нечіткість піків 
поглинання нанокомпозитів Ag, відновлених таніном, в області 520-530 нм може бути 
зумовлена розбіжністю НК за розмірами і формою, тоді як для синтезу наночастинок Au, 
обидва відновники однаково ефективні (пік при 520 нм). 

Для відновлення аргентум нітрату нами також запропоновано два інших відновники: 
галову кислоту і пірокатехіновий альдегід. Перевага відновлюючої дії галової кислоти 
пов’язана з особливістю її будови: гідроксогрупи, розташовані у бензольному ядрі, в сусідніх 
положеннях, забезпечують утворення стабільної системи під час окисно-відновного процесу. 

З чітких додаткових піків на спектрах поглинання (рис.1), зафіксованих в інтервалі 
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Рис. 1. Ріст і формування наночастинок Ag, 
відновлених галовою кислотою, згідно з 
часовими межами: (1) – безпосередньо після 
змішування компонентів реакції синтезу НК; 
(2) – через 10 хвилин; (3) – через 30 хвилин. 

600-700 нм, для НК, відновлених галовою кислотою, видно, що ця сполука виявилась досить 
ефективним відновником, в порівнянні з пірокатехіновим альдегідом, таніном і гідрохіноном. 
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Співставляючи ці результати, з відповідними дослідженнями робіт [1-3], можна зробити 
висновок щодо успішності використання галової кислоти, як відновлюючого агента для 
одержання НК Ag.  

Аналіз мікрофотографій частинок срібла, стабілізованих желатином, у темному полі 
(рис. 2) підтверджує прояв плазмонового резонансу для цих наночастинок. Розрахунок 
дисперсійних характеристик отриманих систем, а також результати спектрофотометричного 
дослідження доводять, що використання галової кислоти як відновлюючого агента зумовлює 
утворення більш стабільних розчинів НК Ag, ніж ті, що відновлені таніном і гідрохіноном. 

 

Рис. 2. Мікрофотографія наночастинок Ag, 
стабілізованих желатином, у темному полі 

(при збільшенні 32х). 
 

 

 
Оптимізовано та удосконалено методики синтезу колоїдних розчинів НК Ag, Au на 

основі відновлення таніном і гідрохіноном. Здійснено аналіз досліджень морфології і 
оптичних характеристик одержаних наночастинок. Запропоновано використання галової 
кислоти, як відновлюючого агенту, відпрацьовано технологічні умови методики синтезу НК 
Ag на її основі. Перевагами використання галової кислоти для одержання стабільних 
гідрозолей НК Ag є однорідність форми утворених наночастинок, вузький діапазон їх 
розмірів, а також досить високий показник швидкості утворення НК. Отримані в роботі 
результати необхідні для подальших досліджень, поглиблення знань у галузі сучасної 
нанохімії та нанотехнології. 

Автор висловлює подяку співавторам роботи Коров’янко О.О., Кушніру В.М., 
Томашику В.М. 

[1]. В.В. Свиридов. Химическое осаждение металлов из водных растворов./В.В. 
Свиридов, Т.Н. Воробьева, Т.В. Гаевская, Л.И. Степанова. - Минск: Издательство 
«Университетское». 270 с. (1987). 
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Гутов//Сборник конкурсных работ Всероссийского смотра – конкурса научно-технического 
творчества студентов высших учебных заведений «ЭВРИКА-2007». - Новочеркасск: 
«Оникс+», С. 156-158 (2007). 

[3]. Л.Н.Подлегаева, Получение и исследование наночастиц серебра./Л.Н. Подлегаева, 
Н.С. Звиденцова, А.Л. Юдин, С.А.Созинов, Н.А. Яцына, Л.В. Колесников, К.Н. 
Гутов//Вестник КемГУ, Серия: Физика. - Кемерово: ООО «Компания Юнити», 31(3), С. 62-
65 (2007). 
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Introduction 
Humidity sensors can be found in a variety of applications: environmental monitoring, air 

conditioning, storage, biotechnologies, agriculture, electronics, and so on. Current research in this 
field is directed towards the continual improvement of sensor properties such as sensitivity, 
durability, reliability, range of humidity and temperature operation, hysteresis, size and cost [1,2]. 

Calcein, also known as fluorexon, fluorescein complex, is a fluorescent dye that has a number 
of properties that make it promising for application in chemical sensing. Calcein is a stable 
compound that decomposes at a rather high temperature (300°C), so thin films made with this 
material may be deposited using thermal sputtering. 

It is known that calcein and its derivatives were used for detection of calcium [3, 4] and other 
metal ions (Cu2+, Fe2+, Zn2+,Mn2+, and Fe3+) [5] and as fluorescent sensor for amino acids [6], 
as well as fluorescent marker [7] etc. In [8], it was reported on application of calcein-PAN 
composite [calcein-poly(acrylonitrile)] as well as polymer film of calcein-HMDA (hexamethylene 
diamine) for ammonia sensor.  

Nevertheless, the possibilities of application of this material in sensor technique are not studied 
completely. For example, we did not find in the literature references to application of thermally 
deposited calcein films for detection of water molecules. 

In the same time, due to some features of calcein molecule structure, this material is very 
promising for the humidity sensing. A calcein molecule contains hydroxyl (-OH), oxy (-O) and 
carboxyl (-COOH) groups as well as two tertiary atoms of nitrogen (-N(CH2COOH)2) that can 
form hydrogen bonds with water molecules as well as various (in)organic compounds. The 
geminate arrangement of substituents promotes actively formation of hydrogen bonds as well. 

The aim of this work is to propose the investigation of adsorption properties of thermally 
sputtered calcein thin films towards water vapors molecules. A comparison with the sensing 
properties towards different polar molecules such as those of alcohol vapors is also proposed. Both 
optical and mass-sensitive techniques were used to this purpose, namely quartz crystal 
microbalance, (QCM), surface plasmon resonance (SPR) and visible spectroscopy. The sensing 
properties of calcein thin films were compared with those of number of heterocyclic compounds 
whose structure is close to that of calcein (such as Rhodamine 6G, thionine, tertbutylcalix/6/arene 
and lead phthalocyanine). 

Some theoretical explanation of the possible chemical mechanism involved in the interaction 
between the investigated sensing layers and the analytes is finally withdrawn. 

 
Matherials and methods 
Thermal sputtering in vacuum was used for the deposition of different kind of materials in thin 

film form, namely calcein, Rhodamine 6G, thionine, tertbutylcalix/6/arene (C[6]A) and lead 
phthalocyanine (PbPc) (Sigma–Aldrich). 

Different techniques were applied for films characterization: quartz chrystal microbalance 
(QCM), surface plasmon resonance (SPR), optical spectroscopy, X-ray photoelectron spectroscopy 
(XPS).  

 
Results and discussion 
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The response of QCM sensor coated by calcein film to saturated water vapor is more than one 
order higher than that for ethanol and methanol and totals −5860 Hz (the responses for ethanol and 
methanol are −88 Hz and −116 Hz, respectively). 

Fig. 1 presents the responses of QCM sensors with thermally sputtered films of calcein, lead 
phthalocyanine, thionine, Rhodamine 6G and calixarene C[6]A to saturated water vapors. The 
structural formulas of adsorbates are placed above the corresponding bars in the diagram. 

 
Fig. 1. The QCM sensors response amplitude for adsorption of saturated water vapor for different 

sensitive films: calcein, PbPc, thionine, rhodamine,  C[6]A. 
 

Calcein thin film demonstrates higher response to water vapor molecules by more than an order 
of magnitude with respect, in particular, to Rhodamine, that belongs to the same group (fluorenes) 
as calcein. 

The results obtained with the SPR technique have demonstrated two features: (i) shift of the 
angle of minimum towards bigger values, and (ii) considerable increase of reflected light intensity 
in the minimum under adsorption of water molecules. The above effects are reversible: after 
returning to dry argon, the SPR curve tends to its initial value. 

The concentration dependences for QCM and SPR responses to water vapor were measured 
parallel (the devices worked in tandem). The dependences have linear character up to 27,000 ppm 
with the abrupt increase of response magnitude in the region close to saturation. 

The optical absorption spectra of calcein thin film in dry air and in the saturated water vapor 
conditions were measured. When the adsorption of water vapors molecules occurs, absorption 
increases at wavelengths below 600 nm, while the absorption band width remains unchanged. 

The concentration dependence of optical response of calcein thin film to the water vapors has 
similar to the QCM and SPR sensors character: linear in the wide concentrations range (5000–
25,000 ppm) with abrupt increase of the response at higher concentrations. 

The results obtained have demonstrated extremely high sensitivity of calcein thin films to 
water vapors of high concentration with all investigation techniques. The sensor responses to water 
vapors molecules obtained with SPR and QCM techniques are one-two orders higher than those to 
alcohols. For all sensors, the responses are linear functions of water vapor concentration up to 
25,000–27,000 ppm while at higher pressures the sensitivity increases abruptly. The response time 
is about 2min for QCM as well as SPR sensor. 
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The responses of both sensors are reversible: the signals return to zero level after pure argon 
flow. In this case, the SPR-based sensor demonstrates the best speed of signal recovery: the SPR 
curve returns to zero level at replacement of water vapor with dry argon in 5 s. 

The above described calcein properties can be explained as following. Calcein molecule has 
several active centers [–OH; –COOH; –N(COOH)2] able to form hydrogen bonds. The arrangement 
of these centers relative to each other is vicinal. The combination of these factors creates conditions 
for water clusters forming. Their size depends on the concentration of water vapor in argon + water 
mixture. A water vapor molecule, unlike those of methanol and ethanol, is characterized by its 
smaller size and also by the presence of two hydrogen atoms that can form a hydrogen bond. This 
feature itself plays decisive role in formation of water clusters in the course of adsorption onto 
surface. 

When comparing the chemical structure of calcein with that of its analog in the heterocyclic 
series, rhodamine 6G, it is possible to note a number of key distinctions. To illustrate, rhodamine 
has no carboxyl and hydroxyl groups. The two tertiary atoms of nitrogen (that are constituents of 
rhodamine molecule) are inherently aniline ones. This means that their lone electron pair (that is 
responsible for formation of hydrogen bond) becomes coupled to aromatic system of the 
heterocyclic nucleus, thus decreasing the hydrogen bonding activity. In addition, one of the nitrogen 
atoms in a rhodamine molecule is deactivated by cation formation (=NH+-C2H5) when interacting 
with a molecule of hydrochloric acid. 

For thionine, along with presence of aniline atoms of nitrogen, the positively charged thiazine 
fragment leads to appearance of high electron deficiency of the phenothiazine ring. This results in a 
greater extent of deactivation of active centers owing to considerable delocalization of the lone 
electron pair of nitrogen atoms in the phenothiazine heterocyclic system. In the case of tertbutyl 
calixarenes, low adsorption of water may be related to high hydrophobicity inherent in substances 
with high content of methyl groups. The sensitivity of lead phthalocyanine film to water molecules 
(that is “the highest of the lowest” see Fig. 1) follows naturally from the property of metal-
containing molecules to form coordination bonds with adsorbates. 

The important role of hydrogen bonds in the calcein-water interaction was proved by the O 1s 
XPS spectra.  

From the point of view of the application of calcein films as sensitive coating of chemical 
sensors, mass-sensitive and SPR sensors are the most promising. The QCM sensor ensures higher 
sensitivity than SPR one and may be integrated into sensor arrays. At the same time, the SPR 
technique ensures higher operation speed. 
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Регистрация излучения субмиллиметрового диапазона спектра 

кремниевыми полевыми транзисторами. 
Бут Д.Б. 

Институт физики полупроводников НАН Украины им. В.Е. Лашкарьова, г. Киев, 03028, пр. 

Науки, 41, e-mail: but.dmitry@gmail.com 

Согласно ранние полученным результатам [1],  кремниевые MOSFET(metal–oxide–
semiconductor FET)  транзисторы, могут выступать в качестве приемников 
субмиллиметрового и миллиметрового диапазона при комнатной температуре [1,2]. Однако, 
принципиальными проблемами, которые препятствуют повышению внешней 
чувствительности таких приемников, являются проблемы эффективной связи приемников с 
падающим субмиллиметровым и миллиметровым излучением, а так же трудности, 
возникающие при взаимосвязи приемника со схемами усиления полученного сигнала.  

 
Рис. 1. Чувствительность по напряжению кремниевых транзисторов с шириной 

канала 20 мкм при различных сопротивлениях нагрузки RL. 
 

Получены экспериментальные данные чувствительности по напряжению δVSD и току 
δISD  в зависимости от напряжения на затворе VSG 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. Частота воздействующего излучения  составляла 142 ГГц и 
частота модуляции 178 Гц. Максимальные значения чувствительности по напряжению 
составляет 160 мкВ, по току 4 нА, при интенсивность воздействующего излучения 
Iref ~ 1 мВт/см2.[1] 

Сравнительно небольшой уровень выходного сигнала детектора требует разработки 
специальных  схемотехнических решений системы регистрации и усиления. 

В данной работе для усиления выходных сигналов использовались схема не 
инвертирующего усилителя на основе операционного усилителя с низким уровнем шумов. 
Использование такого усилителя позволяет усилить выходной сигнал приемника в сотни раз, 
без внесения искажений в полезный сигнал. 

 
1. Sizov F.F., Golenkov O.G., Reva V.P., But D.B. Electrical Parameters of Si n-MOSFET 

THz-Detector: Matching with External Amplifier, Vestnik Novosibirsk State University. 
Series: Phys, Vol.5, iss. 4, pp.59-62, 2010. 

2. Elkhatib, T.A., Kachorovskii, V.Y., Stillman, W.J., Veksler, D.B., Salama, K.N., Xi-Cheng 
Zhang, Shur, M.S., Enhanced Plasma Wave Detection of Terahertz Radiation Using 
Multiple High Electron-Mobility Transistors Connected in Series Microwave Theory and 
Techniques, IEEE Transactions on , Vol. 58, No. 2, pp. 331-339, 2010 
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Дифузійні процеси в тришарових плівкових зразках 

 В.Б. Лобода, В.М. Коломієць, Ю.О. Шкурдода, А.І. Салтикова 
 

Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка, 
вул. Роменська, 87, м. Суми, Україна, 40002, kolomiecvladimir@rambler.ru   

 
Плівки Со/Cu/Fe/П та Co/Fe/П (П - підкладка) з товщиною шарів dСо, Fe =10–50 нм та 

dCu=10-30 нм були отримані в вакуумній установці ВУП-5М (тиск газів залишкової 
атмосфери 10-4 Па) при кімнатній температурі підкладки. Конденсація плівок здійснювалася 
на діелектричні пластини ситалу. Для рекристалізації та активації процесів дифузії плівки 
відпалювалися у надвисокому безмасляному вакуумі (10-6-10-7 Па) при температурі 700 К 
протягом 30 хвилин. Дослідження дифузійних процесів у плівкових системах проводилося 
методом ВІМС за допомогою мас-спектрометра МС-7201 М. 

Результати пошарового аналізу тришарових систем Со/Cu/Fe/П та двошарових систем 
Со/Fe/П показали, що невідпалені зразки мають незначну область взаємної дифузії шарів, 
обумовлену конденсаційно-стимулюваною дифузією та дифузією по межах зерен [1].  

Термообробка зразків із відносно великою ефективною товщиною шарів (dСо, Fe =30–50 
нм та dCu=10-30 нм) при 700 К приводить лише до незначного проникнення атомів Со, Fe та 
Cu в сусідні шари, і в цілому система залишається тришаровою. Це можна пояснити як 
незначною подальшою дифузією по межах зерен, так і відведенням атомів дифузанту з меж 
зерен в об’єм кристалітів. Слід відмітити, що однією з особливостей даних систем є здатність 
до утворення високодисперсних магнітних утворень (гранул) Со в немагнітній матриці Cu. 
Тому можливо, що в відпалених плівках у немагнітному прошарку реалізується такий 
гранульований стан. Але в цілому в системах Со/Cu/Fe/П та Со/Fe/П при достатньо великій 
товщині шарів значною мірою зберігається індивідуальність шарів після термообробки. 
Незначний вплив такого відпалювання на дифузійні процеси спостерігався також авторами 
[2] і був пояснений тим, що межі зерен стають дифузійно насиченими вже на стадії 
конденсації верхнього шару. Одержані результати якісно узгоджується з даними 
електронографічних досліджень фазового складу цих систем, згідно яких як невідпалені, так 
і відпалені при 700 К плівки, можна вважати тришаровими. Ще одним доказом того, що в 
тришарових системах Со/Cu/Fe/П після відпалювання при 700 К зберігається 
індивідуальність (суцільність) шарів, є реалізація в таких плівках ефекту гігантського 
магнітоопору (ГМО) [3]. 

Слід відмітити, що для систем Со/Cu/Fe/П та Co/Fe/П із відносно тонкою ефективною 
товщиною шарів (dСо, Fe =10–20 нм) аналогічна термообробка зразків при 700 К приводить до 
повного перемішування атомів.   

Для таких плівок за даними ВІМС-аналізу з використанням співвідношення Р. Уіппа 
нами були розраховані ефективні коефіцієнти дифузії. Отримані коефіцієнти дифузії у 
плівках на основі Со, Fe і Cu мають значення 10-18-10-20 м2/с, що набагато перевищує 
значення коефіцієнтів об’ємної дифузії у масивних зразках цієї системи (10-41 м2/с). Можливо, 
це пов’язане з тим, що у плівкових структурах дифузія протікає в основному по межах зерен, 
а вони в порівнянні з масивними зразками більш дефектні. Аналогічні результати були 
отримані авторами [1] для плівкових систем Cu/Fe/П. 

  
[1] О.В. Сынашенко, А.И. Салтыкова, И.Е. Проценко, Ж. нано- та электрон. физ., 9, 2 (2009). 
[2] І.М. Пазуха, С.І. Проценко, І.Ю. Проценко та ін., Вісник СумДУ, Серія Фізика, 

математика, механіка,  9, 7 (2006). 
[3] В.М. Коломієць, Ю.О. Шкурдода, А.Г. Басов, Л.В. Дехтярук. Збірник тез конференції 

молодих вчених з фізики напівпровідників «Лашкарьовські читання – 2010», Київ, 5-7 
жовтня 2010 року, (2010). 
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dielectric 

 
Y. Y. Gomeniuk1, Y. V. Gomeniuk1, A. N. Nazarov1, V. S. Lysenko1, P. K. Hurley2 

and O. Engström3 
 

1 Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, NAS of Ukraine, 03028 Kiev, Ukraine 
2 Tyndall National Institute, University College Cork, Lee Maltings, Prospect Row Cork, Ireland 

3 Chalmers University of Technology, SE-412 96 Göteborg, Sweden 
 

Searching for ultrathin gate dielectric materials is one of the major challenges associated 
with further downscaling in CMOS technology. Dielectrics with higher permittivity than SiO2, so-
called high-k dielectrics can be grown thicker providing the same equivalent oxide thickness (EOT) 
and significant decreasing of gate leakage currents. Among high-k dielectrics, epitaxial rare earth 
oxides have been considered as perspective materials to replace silicon dioxide for future CMOS. 
LaLuO3 is an attractive candidate as a gate dielectric material because of its low hygroscopicity, 
high thermal stability, high optical bandgap (~5.6 eV) and high k-value of ~30 [1]. We present 
results of electrical characterization of MOS structures with a LaLuO3 dielectric in terms of the 
interface with Si and bulk oxide properties. 

 
Experimental 
 
The dielectric layers in the Pt/LaLuO3/p-Si(100) MOS structures were deposited by 

molecular beam deposition (MBD). Evaporation of La and Lu in O2 was performed at a substrate 
temperature of 450°C. The nominal physical thicknesses of the LaLuO3 films were 6.5 and 20 nm. 
The samples were exposed to forming gas annealing at 400°C for 10 minutes (10% H2). Pt gates 
were prepared by e-gun evaporation through a shadow mask. 

 
Results and discussion 
 
The samples were characterized by capacitance-voltage (C-V), conductance frequency (G-ω) 

and current-voltage (I-V) measurements. Based on the maximum accumulation capacitance at 100 
kHz, capacitance equivalent thickness values of 2.0 nm and 4.3 nm are obtained for the tox=6.5 and 
tox=20 nm LaLuO3 film thicknesses respectively. This corresponds to an extracted effective 
dielectric constant of k = 13 and k = 18 respectively, which is lower than reported [1] due to the 
presence of an interfacial silicate layer. The energy distribution of interface state density Dit (Fig. 1) 
was determined by the G-ω measurements using the classical approach of Nicollian and 
Goetzberger [2, 3], which was modified for the case of thin and leaky dielectric layers [4, 5]. 
Typical maxima in the interface state distributions for MOS structures (1.2×1011 and 2.5×1011 eV–

1cm–2) were found at about 0.25 – 0.3 eV from the silicon valence band edge. Current-voltage 
characteristics were measured in the temperature range of 120 – 320 K (Fig. 2). I-V data were found 
to be described by Poole-Frenkel theory [6] at forward bias (Fig. 3), which is confirmed by current-
temperature dependences plotted in Arrhenius coordinates (Fig. 3, inset). I-T dependence at reverse 
bias obeys Mott’s law for variable range hopping (VRH) conduction (Fig. 4) [7], which is more 
pronounced for tox=20 nm than for tox=6.5 nm (not shown here). This could be explained by higher 
contribution of bulk conductance as compared to the more dominant interface-related conductance 
mechanism for the thinner oxide device. 
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Альтернативна енергетика в автономних зварювально-
технологічних комплексах 

О.Є. Коротинський¹, С.В. Охрімчук² 
¹ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАНУ, м.Київ, вул.Боженко 11, e-mail: 

pwi_dep55@paton.kiev.ua 
² ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАНУ, м.Київ, вул.Боженко 11, e-mail: 

pwi_dep55@paton.kiev.ua 
   Автономні зварювально-технологічні комплекси (АЗТК) с незалежним энергоживленням 
знаходять широке застосування для різних способів зварювання (ММА, МІГ/МАГ, ТІГ та ін.) 
в польових умовах. Особливо це стосується режимів екстремальних умов при надзвичайних 
ситуаціях, пов΄язаних з техногенними аваріями. 
   В ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАНУ разом з Інститутом фізики напівпровідників ім. В.Є. 
Лашкарьова НАНУ були проведені випробування, розроблений технологічний процес та 
обладнання  для геліозварювання. Цей пристрій виконано у вигляді мобільного автономного 
зварювального комплекса, структурна схема якого складається з чотирьох основних блоків: 
сонячна батарея СБ, зарядний контролер ЗК, дві аккумуляторні батареї АБ і резонансний 
зварювальний перетворювач. При цьому були вирішенні питання оптимального заряду АБ 
при різних інтенсивностях сонячного випромінювання. По дослідним даним час повного 
заряду АБ ємністю 90 А·год від СБ площею 4 м² на широті Києва в червні складає 4-5 годин. 
   Показано, що в залежності від режимів зварювання і діаметрів використовуваних штучних 
електродів в діапазоні (2-4 мм) тривалість зварювального процесу може складати 10-30 хв. 
Цього часу достатньо для ліквідації аварійних наслідків. 
   Недоліки існуючої схеми полягають у неоптимальному використанні енергії АБ. В режимі 
короткого замикання (К.З.) дуже швидко сульфатуються пластини АБ. Усунення цього 
недоліку може бути досягнено шляхом комбінованого накопичувача електричної енергії 
(К.Н.Е.Е.). Такє ввімкнення дозволяє істотно розгрузити АБ в режимах великих токів, а 
також сприяє покращенню технологічних властивостей процесу зварювання. Також, для 
підвищення енергоефективності сонячних електростанцій технологічного призначення 
пропонується використання комбінованих сонячних батарей на основі фотоелектрохімічних 
суперконденсаторів, які розроблені співробітниками Фізичного інституту ім. П.М. Лєбєдєва 
РАН (ФІАН). У результаті экспериментальних досліджень було показано, що використання 
К.Н.Е.Е. суттєво покращує зварювально-технологічні властивості агрегата, а також значно (в 
2,5 – 3 рази) підвищує ресурс роботи АБ. 
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Вплив йонної імплантації на оптичні властивості тонких 

молібденових плівок на ніобаті літію 

В.О. Лисюк  

Фізичний факультет, Київський Національний Університет імені Тараса 

Шевченка, просп. Акад. Глушкова 4, Київ 03022,  

Інститут Фізики Напівпровідників НАН України, просп. Науки, 45, Київ 03028, 

e-mail: lysiuk@univ.kiev.ua 

Досліджено оптичні властивості систем “молібденова плівка - ніобат 

літію” (товщина плівки d = 15, 20, 30 та 40 нм) до та після імплантації йонами 

Ar +  з енергіями 50, 100 та 150 кеВ та дозами 21615 /10105 смйонів−⋅ .  

Встановлено, що спектри пропускання T(λ), відбивання R(λ), а також 

поглинання A(λ) систем змінюються в межах 20% після імплантації. Показано, 

що в результаті імплантації йонів аргону спостерігається сильне збільшення 

адгезії плівки до підкладинки. Крім цього, виявлено, що дзеркально-гладка 

поверхня молібденової плівки набуває шаруватого вигляду, а на межі поділу 

плівка – підкладинка зменшується неоднорідність, що проявляється в 

зменшенні коефіцієнта відбивання зразка. Запропоновано застосування таких 

систем в ролі чутливих елементів піроелектричних приймачів випромінювання, 

характеристики яких не поступаються характеристикам серійних приймачів 

випромінювання подібного типу. 
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 Оптичний відгук біосенсора на основі явища агрегації колоїдних 
наноструктур золота 
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Серед великого загалу біосенсорних приладів, оптичні біосенсори є потужним 

засобом для виявлення та аналізу, який широко застосовується у біомедичних дослідженнях, 
охороні здоров’я, фармацевтиці та моніторингу оточуючого середовища. Наноструктури 
золота, завдяки їх високій сумісності з біомолекулами [1], все частіше використовуються у 
оптичних біосенсорах в якості підсилювача відгуку [2] або чутливого елемента [3]. Відомо, 
що додавання певних органічних сполук, що містять тіолові, ціанові та аміногрупи, а також 
біомолекул, до колоїдного розчину від’ємно заряджених наночастинок золота, призводить до 
зміни кольору розчину внаслідок процесу агрегації наночастинок, що зумовлений 
зменшенням негативного заряду та, відповідно, електростатичного відштовхування 
наночастинок за рахунок адсорбції молекул на їх поверхню [4]. Таким чином, зміна 
спектрального відгуку колоїдного розчину золота внаслідок процесу агрегації може бути 
основою для створення оптичного біосенсора для виявлення низьких концентрацій 
органічних сполук та біомолекул. 

У даній роботі для вивчення особливостей оптичного відгуку біосенсора на основі 
явища агрегації колоїдних наноструктур золота були проведені дослідження колоїдної 
системи на основі наночастинок золота, стабілізованої цитратом. Середній діаметр 
наночастинок золота, визначений шляхом моделювання експериментального спектру 
екстинкції світла колоїдного розчину за допомогою теорії Мі із врахуванням наявності на 
поверхні наночастинок оболонки з цитрат-іонів товщиною 1 нм, склав близько 13 нм, що 
узгоджується з заявленим у процедурі виготовлення значенням [5]. 

 

 
Рис. 1. Виміряні спектри екстинкції колоїдного розчину наночастинок золота, 
стабілізованого за допомогою цитрату, до та після додавання розчинів триптофану у 
буфері HEPES (pH 7,2) концентрацією 1,4·10-5 М. 
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Були виміряні спектри екстинкції колоїдного розчину наночастинок золота при 
додаванні розчинів L- та D-триптофану, а також суміші цих енантіомерів. Було з’ясовано, що 
спектр екстинкції світла колоїдом починає зазнавати змін при концентрації триптофану 
менш ніж 10-5 М, а при вищих концентраціях у спектрі чітко вирізняються 2 піки екстинкції 
(Рис. 1), що характеризують процес утворення агрегатів наночастинок золота. Виникнення 
агрегації обумовлене наявністю в складі молекули триптофану позитивно зарядженої 
аміногрупи, що взаємодіє з наночастинками золота. Також було помічено, що для різних 
енантіомерів триптофану та їх суміші спектри екстинкції мають незначні відмінності, що 
може вказувати на можливість розрізнення енантіомерів органічних сполук за допомогою 
досліджуваного біосенсора, беручи до уваги теоретичні розрахунки впливу наночастинок 
металів на властивості циркулярного дихроїзму хіральних молекул [6]. 

 

      
      а)          б) 

Рис. 2. Виміряні спектри екстинкції колоїдного розчину наночастинок золота, 
стабілізованого за допомогою цитрату, а) до та після додавання 5·10-6 М розчину 
тіосечовини у воді та б) до та після додавання 10-4 М розчину 6-меркапто-1-гексанолу у воді. 
 

Схожа картина трансформації спектрів екстинкції спостерігалася і при додаванні до 
колоїдного розчину наночастинок золота водних розчинів тіосечовини та 6-меркапто-1-
гексанолу (Рис. 2). Виникнення агрегації у першому випадку обумовлене наявністю в складі 
молекули тіосечовини позитивно зарядженої аміногрупи, а у другому випадку – наявністю в 
складі молекули 6-меркапто-1-гексанолу тіолової групи. Експериментальні результати 
показують, що вигляд спектру екстинкції, зокрема, спектральне положення піків екстинкції 
після утворення агрегатів залежить від типу доданої органічної сполуки та її концентрації. 

Для кращого розуміння оптичного відгуку системи було проведене теоретичне 
моделювання спектрів екстинкції колоїдного розчину наночастинок золота при утворенні 
агрегатів за допомогою методу скінченно-різницевої часової області. При розгляді 
наночастинок золота була проведена модифікація їх оптичних констант у рамках моделі 
зменшення часу релаксації вільних електронів [7]. Так як неполяризоване світло можна 
представити як хвилю, що містить лінійно-поляризовані компоненти електричного поля з 
повним набором кутів поляризації, а агрегати золотих наночастинок в розчині розташовані 
хаотично та не взаємодіють між собою, то вважалось, що відгук (а саме, спектр екстинкції) 
досліджуваної системи на освітлення неполяризованим світлом, що застосовувалось у 
експерименті, наближено дорівнює сумі спектрів екстинкції для одного агрегату, 
розрахованих для різних напрямів падіння світла різної лінійної поляризації. 

Було використане наближення лінійного агрегату та отримане співвідношення для 
спектру екстинкції агрегату для будь-якої поляризації світла при заданому куті падіння: 

)(sin)90()(cos)0()( 22 α°=ασ+α°=ασ=ασ extextext , (1) 
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де α  – кут поляризації, що дозволяє отримати спектр екстинкції для довільної поляризації 
світла як лінійну комбінацію спектрів екстинкції для двох ортогональних поляризацій світла, 
спрямованих в одній площині та по нормалі до осі агрегату. Було показано, що агрегат із 2 
наночастинок золота з оболонками цитрат-іонів не забезпечує збігу спектральних положень 
піків у спектрі екстинкції із експериментальними. Для агрегату, що складався із 3 
наночастинок золота, що розташовані на міжцентровій відстані у 13,5 нм, вдалося досягти 
збігу спектральних положень піків у сумарному (для різних кутів падіння і поляризацій 
світла) змодельованому спектрі екстинкції із експериментальними для тіосечовини (Рис. 3). 
Невідповідність ширини піків експериментального та змодельованого спектрів пояснюється 
впливом неврахованих кутів падіння світла, а також наявністю у розчині агрегатів іншої 
геометрії та більших розмірів. 
 

 
Рис. 3. Експериментальний для тіосечовини та змодельований нормовані спектри 
екстинкції світла колоїдним розчином наночастинок золота після агрегації. 
 

Теоретичний аналіз розподілу інтенсивності електричного поля у розглянутому 
агрегаті наночастинок показав, що при певних умовах освітлення досягається підсилення 
інтенсивності поля порядку 3,5·105, що локалізоване у проміжках між наночастинками, що 
може бути використане у методах спектроскопії з поверхневим підсиленням. 
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Квантові гетероструктури (ГС) на основі широкозонних нітридних напівпровідників 

AlN/GaN широко використовуються в сучасній мікро- та оптоелектроніці [1]. Зокрема, вони 
застосовуються в двобар'єрних резонансно-тунельних діодах (ДБ РТД), що мають вольт-
амперні характеристики (ВАХ) з ділянками від’ємної диференційної провідності (ВДП) з 
високим співвідношенням пік/долина, дозволяючи потужно підсилювати надвисокочастотні 
(ТГц) сигнали. Перші успішні спроби реалізації ДБ РТД на основі ГС AlN/GaN були зроблені 
в 2001 групою A. Kikuchi et al. [2]. Вони спостерігали резонансні піки та ефект ВДП на ВАХ 
і отримали співвідношення пік/долина ~32 при 300 K. В 2004 групою A.E. Belyaev, 
C.T. Foxon et al. [3] було виявлено складний нелінійний характер та асиметрію ВАХ, 
спостережено деградацію піків струму при гістерезисі та інші нестабільності. Вплив різних 
факторів утруднює інтерпретацію результатів і тому особливості ВАХ в таких РТД досі є 
предметом дискусій. Більшість авторів відносять нестабільність поведінки ВАХ до наявності 
великої кількості дислокацій (~109 см-2) та впливу сильних вбудованих електричних полів 
(~106 В/см) внаслідок спонтанної і п’єзоелектричної поляризації, що виникають у вюрцитних 
(гексагональних) GaN-структурах, призводячи до захоплення і накопичення зарядів на 
граничних та дислокаційних станах. Можливі підходи до покращення ВАХ таких РТД 
включають модуляційне легування буферного шару GaN для зменшення дислокацій в 
робочій області, вирощування кубічних модифікацій GaN-структур та вирощування на 
неполярних площинах. Нещодавно, у 2010 групою N. Zainal, C.T. Foxon et al. [4] досліджені 
ДБ РТД на основі ГС AlxGa1-xN/GaN з кубічною граткою, які не мали внутрішніх 
поляризаційних полів. На виміряних ВАХ спостережено ділянки ВДП із співвідношенням 
пік/долина ~4-10, але також відмічено нестабільність характеристик для більшості зразків. 
Невідтворність ВАХ автори приписують електричному пробою цих зразків завдяки 
внутрішнім дефектам, що виникають при вирощуванні шарів бар’єрів та квантової ями (КЯ).  

В даній роботі ми провели порівняльне дослідження характеристик ДБ РТД-структур на 
основі AlN/GaN ГС двох типів: вюрцитних (h-GaN) з Fe-легуванням та кубічних (c-GaN). 
Для таких структур було проведено теоретичне моделювання потенційного профілю зони 
провідності та густин заряду, а також розрахунки ВАХ. Для моделювання застосовувався 
комп’ютерний код WinGreen [5] на основі функцій Гріна та самоузгодженого розв'язку 
рівнянь Пуассона та Шредингера, якій дозволяє з достатньою точністю описувати 
нерівноважний електронний транспорт в квантових структурах в наближенні ефективної 
маси з використанням потенціалу Хартрі для розсіювання, включаючи взаємодію вільних 
носіїв, заряджених домішок та інтерфейсних поляризаційних зарядів. Дослідні ДБ РТД-
структури першого типу (вюрцитні) мали Fe-легуваний буфер GaN (товщина 4 мкм, густина 
дислокацій ~5·108 см-2) і містили в активній області два бар’єри AlN товщиною 1-2 нм та КЯ 
GaN 0.75 нм. Зразки ДБ РТД-структур другого типу (кубічні) містили в активній області два 
бар’єри AlxGa1-xN (x = 0.3) товщиною 3-5 нм та КЯ GaN ~1 нм. 

Результати розрахунків енергетичної зонної структури та ВАХ для вюрцитних AlN/GaN 
ДБ РТД-структур наведено на Рис. 1 (а, б). Внаслідок взаємодії зовнішніх та внутрішніх 
електричних полів в бар'єрах та КЯ і присутності поляризаційних зарядів утворюється 
сильна асиметрія потенційного профілю ДБ РТД-структури незважаючи на її симетричну 
геометрію. Розраховані ВАХ передбачають резонансний пік тунельного струму при 3.2 В, 
коли рівень Фермі в емітері співпадає з першим електронним рівнем КЯ. Це збігається з 
експериментально виміряними ВАХ, які мають особливості в околі 3 В (але ці особливості 
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часом не відтворюються). Рис. 2 (а, б) демонструє результати розрахунків зонної структури 
та ВАХ для кубічних AlxGa1-xN/GaN ДБ РТД-структур. Розраховані ВАХ також виявляють 
характер подібний до експериментально виміряних і мають піки струму в околі 1.2–1.7 В.  
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Рис. 1. Розрахований профіль зони провідності та густин заряду для ДБ РТД на вюрцитній 
ГС AlN/GaN при 0 В (а) та тунельна ВАХ для прикладеної напруги прямого зміщення (б). 
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Рис. 2. Розрахований профіль зони провідності та густин заряду для ДБ РТД на кубічній ГС 
AlGaN/GaN при 0 В (а) та тунельна ВАХ для прикладеної напруги прямого зміщення (б). 

Аналізуючи результати моделювання характеристик РТД на основі двобар'єрних GaN ГС, 
що досліджені в експериментах, можна зробити висновок, що для того, щоб покращити ВАХ 
таких РТД, потрібна оптимізація параметрів їх структури. Для вюрцитних AlN/GaN РТД-
структур, окрім Fe-легування GaN-буферу для зменшення дислокацій на гетеро-границях, 
потрібно ще зменшити асиметрію профілю зони провідності навколо області подвійного 
бар'єру. Це досягається вибором відповідної товщини/висоти бар’єрів AlN та КЯ GaN, а 
також концентрації Al в бар’єрах. Доцільно також підібрати розміри спейсерних шарів 
емітера і колектора, які впливають на густину пікового струму на ВАХ. Для кубічних AlxGa1-

xN/GaN РТД-структур вибір товщини/висоти бар’єрів AlGaN та КЯ GaN також є актуальним. 
Крім того, потрібне більш якісне та контрольоване їх вирощування. Отримані результати 
будуть корисними при створенні перспективних ДБ РТД-приладів. 
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Диодные датчики температуры на основе кремния давно зарекомендовали себя как 
стабильные, воспроизводимые и высокочувствительные термометры, способные надежно 
функционировать в широком диапазоне температур – от температур жидкого гелия до 
∼500 К [1]. Максимальная температура, регистрируемая диодным датчиком, определяется, в 
основном, шириной запрещенной зоны материала датчика, величиной прямого тока через p-
n-переход и уровнем легирования базовой области диода. В этой связи использование 
широкозонных полупроводниковых материалов и твердых растворов на их основе позволяет 
значительно увеличить высокотемпературный предел термометрической характеристики 
диодных датчиков температуры [2]. Известны серийно выпускаемые диодные датчики 
температуры на основе твердых растворов AlGaAs, применяемые в криогенной термометрии 
[3]. Однако использование подобных датчиков при повышенных (более 400 К) и высоких 
(более 600 К) температурах весьма ограничено. 

В данной работе нами исследованы диодные структуры на основе арсенида галлия и 
твердых растворов в системе Al-Ga-As для применений в высокотемпературной диодной 
термометрии. С этой целью изучены термометрические характеристики серийно 
выпускаемых диодов отечественных и зарубежных производителей. В качестве образца на 
основе GaAs был выбран диод марки IR116C [4], а в качестве образца на основе AlGaAs – 
диод марки АЛ402А [5]. 

Термометрические характеристики (ТМХ) указанных диодов измерялись в диапазоне 
температур 278÷378 К при пропускании через образцы фиксированных прямых токов 0,1 
мкА, 1 мкА и 10 мкА на автоматизированном метрологическом стенде УГТ-А [6] и на 
лабораторном стенде. Термостатирование образцов осуществлялось в сухоблочном 
термостате с погрешностью поддержания температуры ±0,01 К.  

На рис. 1 (а, б) приведены графики измеренных зависимостей прямого падения 
напряжения на диодах от абсолютной температуры.  

Из рисунка видно, что полученные зависимости U(T) характеризуются высоким 
уровнем линейности. Кроме этого, температурная чувствительность данных образцов, 
определяемая как dTdUS = , превышает термочувствительность известных кремниевых 
аналогов [1] в исследуемом температурном интервале на величину порядка 0,3÷0,5 мВ/К для 
диодов на основе GaAs (рис. 1а). В случае диодов на основе AlGaAs (рис. 1б) рост 
термочувствительности еще более существенен и составляет приблизительно 1,9 мВ/К. 

Следует также отметить, что исследуемые нами диоды способны функционировать в 
качестве термосенсоров при прямых токах 0,1 мкА и даже ниже, чего невозможно достичь 
при использовании диодных структур на основе кремния. Последнее свойство позволяет 
уменьшить уровень рассеиваемой датчиком температуры мощности, т.е. перейти в 
микроваттный режим работы. Это снижает погрешность измерения температуры данными 
термодатчиками в области температур, существенно превышающих комнатные. 

Увеличение термочувствительности диодов на основе  GaAs и AlGaAs по-видимому 
связано с динамикой изменения зависимости показателя идеальности диодов n от 
температуры (заметим, что в наших исследованиях n от прямого тока почти не зависит). В 
пользу такого предположения свидетельствует построенная нами ТМХ диодов на основе 
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ОГС типа n-p+ AlxGa1-xAs-GaAs, методом изотоковых сечений семейства ВАХ в координатах 
lgI=f(U) приведенная в работе [7], (рис.2). 
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Рис.1. Термометрические характеристики серийных диодов: а) IR116C, б) АЛ402А.    
            Точки на графике соответствуют экспериментальным данным, прямые линии  
             – их линейная аппроксимация по методу наименьших квадратов. 

 
  

На вставке рис.2 приведена зависимость n(T) для фиксированных температур, при 
которых измерялись данные ВАХ. 
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Рис.2. Термометрические характеристики диодов на основе ОГС типа n-p+  

AlxGa1-xAs-GaAs. Точки соответствуют экспериментальным  
                                   данным, прямые линии – линейная аппроксимация. 
 

Проведенные исследования показали перспективность применения структур на 
основе GaAs и твердых растворов AlGaAs в качестве термочувствительных элементов 
высокотемпературных диодных датчиков температуры. К преимуществам таких 
термодатчиков следует отнести, прежде всего, повышенную термочувствительность и 
низкий уровень потребляемой мощности. Технологической основой получения подобных 
структур могут быть методы изготовления структур типа ОГС и ДГС, широко применяемые 
для производства источников излучений, например для ВОЛС. 
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Рис. 1. Топологічна схема товсто 
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Сенсорні системи як складова інформаційно-комунікаційних технологій є 

невід’ємним атрибутом розвитку людського суспільства на сучасному етапі. Сфера 
застосування сенсорних систем постійно розширюється і там, де вчора суспільство ще 
обходилося природним сприйняттям зовнішніх впливів, сьогодні вже неможливо уявити собі 
його функціонування без сенсорів. Сенсори температури, тиску, вологості, іонізуючої 
радіації, газових забруднень атмосфери – ось далеко неповний перелік сенсорів за їх 
основним функціональним призначенням. Особливе місце в цьому переліку належить 
сенсорам температури та вологості (електронним пристроям для кількісного визначення 
температури та абсолютної/відносної вологості), оскільки моніторинг і контроль цих 
параметрів стану довкілля на сьогоднішній день є важливим економічним завданням, 
актуальність успішного розв’язання якого важко переоцінити. Ці сенсори широко 
використовуються в автоматизованих системах контролю та регулювання вологості та 
температури на підприємствах харчової і легкої промисловості, сільського господарства, в 
нафто- та газопроводах. Вони є практично незамінними в медицині, системах забезпечення 
життєдіяльності на об’єктах гірничодобувної промисловості, метеорології, автомобільній 
промисловості, в різноманітних засобах побутової техніки, де сфера їх застосування 
неухильно зростає з року в рік. 

Проблема моніторингу довкілля набрала надзвичайної ваги в Японії та США, країнах, 
де коливання температури та вологості в умовах тропічного та субтропічного кліматів 
досягають інколи катастрофічних масштабів, а в світлі останніх років ця проблема є 
актуальною і для Європи. Все це наштовхує на ідею створення високонадійної 
інтелектуальної системи моніторингу параметрів довкілля. Однак ефективна робота 
інтелектуальних систем можлива лише за умови забезпечення їх високоякісною первинною 
інформацією. Це вимагає створення принципово нових сенсорів на основі сучасних 
функціональних наноматеріалів з використанням нових фізичних ефектів. Одним з таких 
перспективних матеріалів є товстоплівкові багаторівневі сенсорні структури на основі 
наноcтруктурованої шпінельної кераміки. Дана робота присвячена створенню та 
дослідженню наноструктурованих товстоплівкових сенсорних структур, які ефективно 
трансформовані з об’ємної температурно-чутливої манганітної кераміки та волого-чутливої 

алюмінатної кераміки, враховуючи всі її 
переваги.  

Технологія виготовлення товстоплівко-
вих багатошарових елементів передбачає в 
якості базових компонент використання 
керамічного матеріалу, який володіє 
необхідними напівпровідниковими/діелектрик-
ними властивостями. Зразки одержували 
традиційним методом сіткографії з 
використанням керамічного порошку 
відповідних складів (Cu0,1Ni0,1Co1,6Mn1,2O4, 
Cu0,1Ni0,8Co0,2Mn1,9O4, MgAl2O4), органічного 
розчинника, органічної зв’язки СМ-2, 
екологічного скла без вмісту свинцю та оксиду 
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Рис. 2. Топологія інтегрованої p-і-p+ 

вісмуту Bi2O3. Склад паст подано в таблиці 1. Одержано багатошарові температурно- та 
волого-чутливі товстоплівкові структури на основі шпінельної кераміки системи NiMn2O4-
CuMn2O4-MnCo2O4 з p- (Cu0,1Ni0,8Co0,2Mn1,9O4) та р+- (Cu0,1Ni0,1Co1,6Mn1,2O4) типами 
електричної провідності та діелектричної кераміки MgAl2O4 (і-тип), які можуть успішно 
використовуватися в сенсори ці нового покоління. Конструктивні особливості багаторівневої 
сенсорної структури зображено на рис. 1. 

Таблиця 1 
Склад температурно- та волого-чутливих паст 

Вміст,мас. % Базова кераміка  
Базова 
кераміка 

Bi2O3 Екологічне скло Органічні 
компоненти 

Cu0,1Ni0,1Co1,6Mn1,2O4/ 
Cu0,1Ni0,8Co0,2Mn1,9O4 

72.8 2.9 2.9 21.4 

MgAl2O4 58 4 8 30 
 
Одержані пасти з p-,  р+- та і-типами електричної провідності  наносили на очищені 

підкладки типу Rubalit 708 S  із контактними доріжками, сформованими методом 
трафаретного друку з провідникової пасти Ag-Pt. Слід зазначити, що формування 
товстоплівкових структур p-р+ та p-р+-р та інтегровані температурно-вологочутливі p-і-р+ 

структури  проводилося в рамках 
єдиного технологічного процесу.  

Відповідно до результатів 
топологічних досліджень з використання 
3D- профілографа Rodenstock RM600 
(Німеччина), товщина структури p-р+ 
становить ∼110,16 мкм, а товщина 
діелектричної плівки MgAl2O4 – 66,67 
мкм. Як видно з рис. 2, товщина 
спеченої інтегрованої товстоплівкової p-
і-p+ структури з провідним шаром Ag 
становить 193,73 мкм (шар Ag становить 
45,31 мкм). 

Електричний опір багатошарових товстоплівкових температурно-чутливих елементів 
вимірювався у нормальній атмосфері в діапазоні температур 25-95 оC з кроком 10 оC. 
Вимірювання електричного опору волого-чутливих товстих плівок MgAl2O4 проводилося 
при температурі 20 оC та частоті 500 Гц на ділянці відносної вологості (ВВ) 40-98 %. 

Як видно з рис. 3.а, досліджувані температурно-чутливі елементи на основі структур 
p-р+ та p-р+-р володіють характерною лінійною залежністю електричного опору на ділянці 
температур від 298 К до 368 К в напівлогарифмічному масштабі. Температурна постійна В 
для таких структур становить 3615 К та 3830 К, відповідно для структур p-р+ та p-р+-р. 
Очевидно, що збільшення шарів цих структур призводить до покращення їх температурної 
чутливості. Вологочутливі діелектричні елементи з на основі кераміки MgAl2O4 
характеризуються ідеальною лінійною залежністю електричного опору від ВВ на всій 
досліджуваній ділянці ВВ (від 40 % до 98 %) та відсутністю гістерезисну при вимірюванні 
електричного опору в напрямку зменшення ВВ (див. рис. 3.б), яким характеризувалися 
об’ємні зразки кераміки MgAl2O4. 

Проведено повторні електрофізичні дослідження вологочутливих товстоплівкових 
зразків, які зберігалися за нормальних умов навколишнього середовища, перед 
деградаційним тестом. Внаслідок проведених випробувань було встановлено, що одержані 
плівки втрачають свою чутливість. Виявлений ефект зумовлений деградаційними процесами 
на контактних площадках. 
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Рис. 3. Типові електрофізичні характеристики для багатошарових температурно- (а) 

та вологочутливих (б) товстоплівкових елементів 
 
Для дослідження стабільності характеристик вологочутливої товстої плівки з часом, 

проведено деградаційні випробування (витримка 240 год при 40 оС та відносній вологості 95 
%). Відтворюваність  характеристик після деградаційних випробувань свідчить про 
виявлений ефект деградації контактів. (рис. 4, а). В результаті електрофізичних досліджень 
було показано, що товстоплівкові p-і-p+ структури володіють вологочутливістю в межах 
одного порядку зміни електричного опору (рис. 4, б). 
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Рис. 4. Електрофізичні характеристики для вологочутливої однорівневої товстої плівки  (а) 

та багатошарої p-і-p+ структури (б) 
Таким чином, одержано нові екологічні наноструктуровані сенсорні елементи 

товстоплівкових структур з p-, р+- та і-типами електричної провідності в інтегрованому 
температурно/вологочутливому р-і-р+ виконанні на основі шпінельної кераміки для 
інтелектуальних систем моніторингу мікрокліматичних параметрів. 

З використанням розроблених наноструктурованих мультирівневих плівкових 
сенсорів буде спроектовано інтелектуальну систем з використанням мікропроцесорних 
блоків керування, розроблено алгоритми її роботи, а також програмне забезпечення. В 
подальшому планується практична реалізація спроектованої системи  з метою застосування в 
різних галузях людської діяльності, зокрема для моніторингу довкілля. 

 
Автор вдячна Національному університету «Львівська політехніка» за фінансову 

підтримку (Грант для молодих вчених на проведення фундаментальних та прикладних 
досліджень № 3/ГЛП-2011) 
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Исследование динамики и механизмов деформирования тонких 
халькогенидных пленок As(Ge)2Se3 методом наноиндентирования 

 

С.С. Кикемезей1, 3, В.С. Биланич 1, И.М. Ризак2, В.М. Ризак1 
e-mail: kukemezey@gmail.com 

1 Ужгородский национальный университет, Ужгород, Украина. 
2Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского „ 

ХАИ” Харьков, Украина. 
3 Химический исследовательский центр,  

Венгерская академия наук, Будапешт, H-1025, Венгрия. 
 

В данной работе представлены результаты исследования механизмов деформирования 
тонких пленок As2Se3 и Ge2Se3 субмикрообъемах в условиях квазистатического наноконтакта, 
а также определения их нанотвердости H и модуля Юнга E методом наноиндентирования. 
 Исследовния пленок As2Se3  и Ge2Se3 толщиной 2 mkm проводили при температуре 
293 К при помощи нанотвердомера Hysitron TriboScope в режиме ″load control″. Морфология 
поверхности пленок была изучена при помощи атомно-силового микроскопа Nanoscope IIIa 
Dimension 3100. Профиль испытательной нагрузки на индентор Берковича имел 
трапецеидальную форму. Определение Н и Е исследуемых пленок проводили на основании 
обработки ″P-h″ диаграмм методом У.Оливера и Дж.Фара. 
 Выявлено, что при наноиндентировании в исследуемых материалах активируются 
различные механизмы их деформирования под индентором. При формировании отпечатков 
индентора Берковича в пленке As2Se3 доминирует накапливание пластической деформации; 
в пленке Ge2Se3 преобладает релаксационная составляющая деформации. Частичное 
восстановление отпечатка в пленке As2Se3 является, в основном, упругим, а в пленке Ge2Se3 
существенным является релаксационный механизм 
 

 
 Различие механизмов деформирования пленок As2Se3 и Ge2Se3 при их локальном 
нагружении подтверждено анализом изображений отпечатков, полученных сканированием в 
атомно-силовом микроскопе. Обнаруженный ″pile up″-эффект в пленке As2Se3 
свидетельствует о том, что под давлением индентора пленка As2Se3 ведет себя как мягкий 
пластический материал с низким коэффициентом деформационного упрочнения. При 

а. 
 

б. 
Рис.4. Изображения отпечатков индентора Берковича в пленках 

As2Se3 (а) и Ge2Se3 (б), полученные сканированием в AFM. 
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локальном нагружении пленки Ge2Se3 проявляется эффект –“sink-in”, характерный для 
поведения жестких материалов при наноиндентировании. 
 Выявленные эффекты и изменения механизмов деформирования халькогенидных 
пленок при переходе от состава As2Se3 к Ge2Se3 проинтерпретированы исходя из 
особенностей структурного строения этих материалов, а также эффектов самоорганизации и 
напряжений в сеточных структурах халькогенидных стекол.  
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Моделювання процесу модуляції напряму випромінювання 
гетеролазера InAs/GaAs з квантовими точками InAs  

під впливом акустичної хвилі 
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вул. Івана Франка, 24, м.Дрогобич 82100, e-mail: peleshchak@rambler.ru 

 
Подальший прогрес в області гетеролазерів пов’язаний з використанням в активній 

області структур з квантовими точками (КТ) [1]. Напівпровідникові гетероструктури 
InAs/GaAs з КТ InAs мають високий квантовий вихід фотолюмінесценції і є перспективним 
матеріалом для створення лазерів у близькій інфрачервоній області спектру [1, 2]. Лазери на 
КТ володіють набагато кращими властивостями, ніж лазери на квантових ямах. Вони 
володіють більшим коефіцієнтом підсилення, нечутливі до температури ґратки, краще 
піддаються контролю енергії кванта випромінювальної рекомбінації [2]. Істотно покращити 
властивості таких лазерів вдалося за рахунок отримання тунельно-зв’язаних у вертикальному 
напрямі КТ [2]. Такі лазери є, як правило, поверхнево-випромінюючими лазерами з 
довжиною резонатора кілька довжин хвиль.  

Джерела інфрачервоного випромінювання, які здатні швидко перебудовувати частоту 
генерації та напрям випромінювання, є важливими елементами лазерної спектроскопії 
високої роздільної здатності та оптичних систем зв’язку [3]. 

Важливим фактором, який впливає на спектральні характеристики гетеролазера, 
зокрема, на стан поляризації світла, напрям випромінювання, є пружні деформації матеріалу 
гетероструктури. 

У даній роботі побудовано теорію модуляції напряму випромінювання гетеролазера 
на квантових точках під впливом акустичної хвилі.  

Акустична хвиля, яка є джерелом пружної періодичної неоднорідної деформації 

),()( triξ  ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

⎩
⎨
⎧

≡
≡

=
GaAs2
InAs1

i , призводить до періодичної зміни діелектричної проникності 

матеріалу гетероструктури ),()( triε . Таким чином, акустооптична взаємодія призводить не 

тільки до зміни коефіцієнта заломлення )(in  з часом, але й до його неоднорідного 
просторового розподілу у напрямі, перпендикулярному до резонатора. Тому з часом буде 
змінюватися напрям випромінювання гетеролазера. 

Траєкторія світлового променя у неоднорідному середовищі описується 
диференціальним рівнянням: 

dr
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ndz
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i
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)(2

2 1
= ,                                                                (1) 

де вісь z відповідає напряму поширення світлового променя, а вісь r – напряму пощирення 
акустичної хвилі. 

Враховуючи, що показник заломлення визначається співвідношенням 

),(),( )()( trtrn ii ε= , рівняння (1) можна переписати у вигляді: 
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де )(
0
iε  – діелектрична проникність однорідного матеріалу гетероструктури. 
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Діелектричну проникність ),()( triε  матеріалу КТ, що змінюється з часом під дією 
акустичної хвилі можна представити у вигляді [4]: 

),(),( )()()(
0

)( tratr iiii ξεε += ,                                                     (3) 
де а(i) – пружнооптичні сталі. 

Оскільки постійна ґратки нарощуваного матеріалу InAs (a1 = 0,608 нм) більша, ніж 
матриці GaAs (a2 = 0,565 нм), то при гетероепітаксійному нарощуванні InAs на шар GaAs в 
межах псевдоморфного росту матеріал InAs зазнає деформації стиску, а GaAs – розтягу. 
Тому в такій гетеросистемі виникає деформація, яка спричинена як дією акустичної хвилі, 
так і невідповідністю параметрів ґраток контактуючих матеріалів. 

Для визначення компонентів тензора деформації необхідно знайти вектори зміщень 
( ) ),( rtu i rr  в матеріалах квантової точки чи матриці, які задовольняють рівняння: 
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ρ ,                                                           (4) 

де )(iρ , )(i
ijσ  – густина і компоненти тензора напружень матеріалів квантової точки чи 

матриці, відповідно. 
У гетероструктурі з КТ, що зазнає аксіально-симетричної деформації під впливом 

акустичної хвилі, кут відхилення променя є пропорційний його відстані від аксіальної осі, а 
отже, оптичний резонатор, що піддається впливу акустичної хвилі, веде себе як лінза 
(півперіоду як збиральна, а іншу половину як розсіювальна) з оптичною силою 

tD ωsin~ ± , що змінюється з часом. 
Амплітуда модуляції напряму випромінювання визначається величиною градієнта 

деформації, який залежить як від частоти акустичної хвилі, так і від амплітуди деформації. 
При збільшенні частоти акустичної хвилі в діапазоні 11017 10610 −− ⋅<< cc ω  амплітуда кута 

відхилення зростає за законом 3
max ~ ωα . При подальшому збільшенні частоти акустичної 

хвилі спостерігається немонотонна зміна кута відхилення випромінювання гетеролазера з 
максимумом, що відповідає частоті ω ≈ 1011 с-1, що пов’язане із зростанням амплітуди 
деформації матеріалу КТ. Таке зростання деформації відбувається внаслідок наближення 
частоти акустичної хвилі до власної частоти коливань атомів КТ.  

При частоті акустичної хвилі з діапазону 11017 10610 −− ⋅<< cc ω  амплітуда модуляції 
напряму випромінювання гетеролазера InAs/GaAs з квантовими точками InAs практично не 
залежить від їх розмірів. Для частоти акустичної хвилі 110105 −⋅> cω  спостерігається 
монотонне збільшення кута відхилення при зменшенні радіуса КТ. Це пояснюється тим, що 
квантові точки менших розмірів є більш чутливими до впливу зовнішньої механічної 
напруги. 

 
 

1. N. N.Ledentsov, Semicond. Sci. Technol. 26, 014001 (2011).  
2. А.Н.Пихтин, Оптическая и квантовая электроника (Высшая школа, Москва, 2001). 
3. Л.А.Кулакова, А.В.Лютецкий, В.Б.Волошинов, Письма в ЖТФ 36, 48 (2010). 
4. Л.Д.Ландау, Е.М.Лифшиц,  Электродинамика сплошных сред (Наука, Москва, 1982). 
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Реферат проведено нанесення хімічного шару сульфіду кадмію із лужного розчину із 

використанням як джерела сірки тіосечовини. Вивчено процес росту плівки сульфіду кадмію 
та встановлено оптимальні умови росту плівки та її товщину. Нанесено сульфід кадмію на 
підкладки різної природи та проведено дослідження утворених елементів при освітленні 
імітатором природного світла та УФ-випромінювання. 

 
Сульфід кадмію широко використовується для створення буферного шару 

фотоелектричних перетворювачів [1-3]. Для утворення такого шару шляхом хімічного 
осадження необхідна наявність двох компонентів – іонів кадмію і джерела сульфідних іонів 
із їх повільним вивільненням [1]. 

В якості джерела іонів кадмію нами обрано сульфат кадмію, як найбільш доступний і 
дешевий реагент. В якості джерела сульфідних іонів було обрано тіосечовину, яка є 
нестабільною сполукою і при нагріванні повільно розкладається із утворенням сульфідних 
аніонів. 

Для отримання покриття сульфідом кадмію, з аналізу існуючих методів, було обрано і 
приготовано розчин наступного складу: 
Компонент моль/л  
3CdSO4*8H2O 0,01 
SC(NH2)2 0,17 
NH4OH 0,73 
(NH4)2SO4 0,036 

Сульфат і гідроксид амонію використано в якості буферної суміші для утворення 
стійких комплексних катіонів кадмію. 

Електроліт для осадження сульфіду кадмію готували на основі деіонізованої води в 
який спочатку розчиняли розрахункову кількість солі кадмію, потім буферні додатки, і в 
останню чергу додавали тіосечовину. 

В якості основи на яку наносили тонкий буферний шар сульфіду кадмію використано 
кремнієві поліровані пластини. 

Температуру розчину підтримували 800С. Процес проводили при постійному 
перемішуванні 800 хв-1. 

При отриманні зразків для визначення оптимального часу осадження було занурено 
декілька зразків одночасно і виймання проводили з інтервалом 5 хв. Встановлено, що в 
період 0-10 хв, ніякої плівки сульфіду не утворюється, швидше за все це відповідає періоду 
утворення зародків сульфіду на поверхні. Починаючи з 15 хв., колір розчину змінюється з 
безбарвного на жовтий і на поверхні зразків спостерігається утворення нової фази – плівки, 
що видно за зміною провідності (для зразків кремнію р-типу). 

Час 20-30 хв. є оптимальним, при цьому утворюється щільна рівномірна плівка 
синього кольору. Для покращення рівномірності розподілу плівки по поверхні можна 
використати інші комплексоутворювачі або поверхнево-активні речовини [2, 5, 6]. 

Нами було випробувано вплив поверхнево-активних речовин: синтанолу та 
лаурилсульфату натрію. Синтанол використовується як змочувач і сприяє покращеній 
рівномірності отримуваного покриття за рахунок зменшення поверхневого натягу. При 
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використанні лаурилсульфату натрію покращення якості покриття встановлено не було, 
навпаки, при концентрації більше 2 г/л покриття ставало нерівномірним, що очевидно 
пов’язано із міцною його адгезією і важкою десорбцією із поверхні. 

При вивченні типу основи, на яку проводилось нанесення сульфіду кадмію і 
тривалості процесу нанесення отримано наступні дані: 
1.1 - 1 Ом кремній 20 хв 
1.2 - 1 Ом кремній 60 хв 
2.1 - 10 Ом кремній 20 хв 
2.2 - 10 Ом кремній 60 хв 
3.1 - н-тип кремній 20 хв 
3.2 - н-тип кремній 60 хв 

 
Тривалість осадження сульфіду 20 – 60 хв. При дослідженні температура і швидкість 

перемішування підтримувались постійними. Зразки отримані за 20 хв. осадження мають 
коричневий колір. При збільшенні часу осадження отримано зразки синього кольору як і 
попередніх дослідженнях. На зразках при зануренні в розчин внаслідок різниці температур 
зразка і розчину утворюються бульбашки повітря, які потім призводять до дефектів покриття 
у вигляді непокритих місць. Тому необхідно зразки очищати в суміші перекису і аміаку, а 
також проводити травлення поверхневого окислу кремнію в плавиковій кислоті проводити 
безпосередньо перед процесом нанесення і нагрівати зразки перед зануренням для уникнення 
утворення поверхневих дефектів[4]. 

Для дослідження фотохімічних характеристик створеного напівпровідникового переходу 
було проведено нанесення верхнього контакту із алюмінію шляхом вакуумного напилення на 
зразки сульфіду кадмію отримані в попередньому етапі. При аналізі відгуку на зміну 
освітлення, отримано наступні дані (Табл. 1): 

Таблиця 1 
Фотоелектричні характеристики напівпровідникових переходів отриманих при осадженні 

сульфіду кадмію на зразках із кремнію різної провідності 
 

Основа кремній 1 Ом кремній 10 Ом кремній н-тип 
1.2 2.1 3.1 Точки Зразок напруга, 

мВ 
струм, 
мкА 

напруга, 
мВ 

струм, 
мкА 

напруга, 
мВ 

струм, 
мкА 

видиме 10 0,7 -12,2 1 1,1 0,01 1 УФ 3,8 0,3 94 1,6   
видиме 8,1 2 -17,1 -1 1,5 0,001 2 УФ 2,4 0,6 98 2   
видиме 192 7,9 -0,2 -0,1   3 УФ 85 0,8 106 2,4   
видиме 180 29 -8,7 -1,2   4 УФ 75 16 105 3,1   
видиме   6,8 0,1   5 УФ   109 2,8   
видиме   -4,9 -0,4   6 УФ   107 2,2   
видиме   -20 -2,2   7 УФ   79 1,9   
видиме 97,525 9,9 -8,043 -0,543   середнє 
УФ 166,2 17,7 99,714 2,286   
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З отриманих результатів видно доцільність використання в якості основи під хімічно 
осаджений сульфід кадмію кремнію з поверхневим опором 1 та                         10 Ом/квадрат 
для видимої та ультрафіолетовою областей спектра. Встановлено, явище переполюсовки у 
видимому опроміненні для зразків із сульфідом кадмію на зразках кремнію 10 Ом/квадрат, 
так як без освітлення середня напруга складала 50 мВ. 

Таким чином запропонований електроліт можна рекомендувати для створення 
бар’єрного шару для фотоелектричних перетворювачів. 

 
Робота виконана при фінансовій підтримці ВАТ "ПиВи" 
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Оксид цинку відноситься до тієї групи напівпровідникових матеріалів, вивчення та 

широке практичне використання яких розпочалося задовго до того, як виникло саме 
поняття “напівпровідник”. В останні роки інтерес до цієї сполуки неухильно зростає. Це 
пов’язано із розширенням області його використання, яка охоплює нано-, мікро- та 
оптоелектроніку, харчову промисловість, медицину [1-3]. 

Як для фундаментальної науки, так і практики одним з найбільш перспективних 
кристалічних матеріалів є – нанорозмірні ниткоподібні кристали або нановіскери. Незвична 
морфологія нановіскерів, які є вертикальними одномірними нанокристалами, визначає 
комплекс їхніх унікальних фізико-хімічних властивостей. Віскери дотепер використовують 
досить однобоко, в основному, як армуючі волокна для створення композиційних матеріалів 
з покращеними механічними властивостями. Але перспектива використання віскерів значно 
ширша, це нано- та оптоелектроніка та медицина. Можливість практичного використання 
віскерів багато в чому визначається досконалістю та відтворюваністю ростових технологій. 
В процесі росту шляхом зміни умов підготовки поверхні та параметрів осадження можна 
варіювати властивостями віскерів. 

Незважаючи на значну кількість робіт, присвячених цій проблемі, питання про 
механізм росту віскерів залишається відкритим. І в той же час не існує відтворюваних і 
відносно дешевих методик одержання віскерів оксиду цинку із заданими функціональними 
параметрами. 

Нами оптимізовано методику синтезу нановіскерів оксиду цинку. Синтез проводився 
у три етапи. На першому наносять шар речовини – каталізатора росту. На другому - нагрів до 
температури вище температури евтектики бінарної системи: матеріал підкладинки − 
каталізатор. На третьому – осадження матеріалу і під краплею каталізатора формується 
віскер.  

Синтезовані нами нановіскери характеризуються розмірами d~10 нм, h~1000 нм, із 
певним розкидом розмірів. При даних розмірах та ефективних масах електронів для ZnO 
одержані нанооб‘єкти можна розглядати як квантові нитки. Для віскерів, виявлено стабільну 
польову електронну емісію. На вольтамперних характеристиках спостерігаються резонансні 
піки струму. Слід зазначити, що емісійні властивості одержаних нановіскерів потребують 
подальших досліджень з врахуванням п‘єзоелектричних властивостей оксиду цинку. 
Першочерговою задачею при цьому є одержання просторово однорідних, з малим розкидом 
по висоті систем нановіскерів, які можуть бути використані при розробці високоефективних 
термостабільних джерел електронів, наприклад, для плоских катодолюмінесцентних 
дисплеїв. 
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Реферат розроблено електрохімічний метод отримання напівпровідникового 

поглинального шару фотоелектричного перетворювача. В якості напівпровідника з великою 
шириною забороненої зони запропоновано складний сульфід міді-олова-цинку. Для 
забезпечення оптимального співвідношення нанесено послідовно покриття із індивідуальних 
металів розрахованої товщини із наступним відпалюванням в парах сірки в інертному 
середовищі. Отримане покриття після процедури відпалу проявляє властивості 
напівпровідника р-типу і змінює опір при освітленні денним і УФ світлом, що свідчить про 
можливість його використання в якості поглинального шару фотоелектричних 
перетворювачів. 

 
На сьогоднішній день найбільш поширеним типом перетворювачів сонячної енергії в 

електричну є кремнієві елементи. Але їх створення вимагає високо чистого кремнію із точно 
регульованим легуванням бором або фосфором для надання певного типу провідності. 

Останнім часом ведуться пошуки замінників кремнієвих елементів. Найбільш 
перспективними з точки зору ціни, простоти виготовлення, доступності і не токсичності 
сировини є сульфіди металів. 

Недоліком індивідуальних сульфідів є мала ширина забороненої зони. Для його 
виправлення можна використати складні сульфіди. 

Сульфіди металів можна отримувати різними методами. Методом вакуумного 
напилення можна отримати шари точної товщини із високою рівномірністю по площі. Але 
такий метод застосовний лише для елементів невеликої площі, так як із ростом площі 
покриття значно зростає нерівномірність покриття і вартість камери для нанесення. 

Нами пропонується нанесення складного сульфіду на підкладку із скла з напиленим 
молібденом. Для цього послідовно нанесено шари міді, олова і цинку. Товщина гальванічних 
покриттів, при відомому виході за струмом, може бути досить точно розрахована за часом 
нанесення. 

В якості металів які використані для нанесення шарів використані мідь, олово і цинк. 
Тонкоплівкові елементи на основі цих металів є найбільш перспективними з точки зору ціни 
і доступності сировини. 

В якості підкладки і тильного контакту було використано скло із напиленим у вакуумі 
шаром молібдену товщиною близько 1 мкм. 

Світлий добре зчеплений з молібденом шар міді наносили із лужного електроліту 
наступного складу, моль/л: 

NaOH – 1,5; 
CuSO4 – 0,05; 
Сорбіт – 0,1. 
Осадження проводили в потенціостатичному режимі при –1,14 В відносно хлор 

срібного електрода порівняння. 
Шар олова нанесено із лужного електроліту наступного складу, моль/л: 
NaOH – 2,25; 
SnCl2 – 0,055; 
Сорбіт – 0,1. 
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Потенціал осадження -1,21 В відносно хлор срібного електрода порівняння. 
Верхній шар цинку осаджено із простого кислого електроліту цинкування із 

концентрацією ZnCl2 0,15 моль/л і використанням буфера для підтримання рН 3. 
Після нанесення трьох шарів зразки були промиті деіонізованою водою і висушені в 

середовищі азоту. 
Вигляд покриттів під електронним мікроскопом наведено на рис. 1. 

 
 

Рис. 1 – загальний вигляд покриттів а) міді, б) олова на міді, в) цинку на олові. 
 
Із отриманих зображень видно, що мідь утворює щільний мілко кристалічний шар, 

тоді як шари олова і цинку утворені відносно великими розрізненими кристалами. 
Після нанесення трьох шарів покриття проведено їх перетворення у сульфід з 

допомогою сульфування у парах сірки в атмосфері азоту. 
Для сульфідування використано піч у вигляді кварцової трубки. В якості інертного 

газу використовували аргон. Регулювання температури печі здійснювали за допомогою 
реостата, змінюючи напругу обмотки. 

Як джерело парів сірки використовували окремий нагрівач із температурою               
120-130 0С. 

Контроль температури генератора сірки і основної печі здійснювали з допомогою 
термопари. 

Перед нагріванням всю систему продували аргоном впродовж 1 год для витіснення 
повітря. режим нагріву при сульфідуванні наступний: нагрів до 200 0С – при постійному 
пропусканні аргону - витримка 15 хв, впускання парів сірки і нагрів до 450 -500 0С витримка 
30 хв - остигання при вимкненні джерела нагріву до кімнатної температури без доступу 
повітря (8-12 год). 

Після цього проведено дослідження утвореного продукту. При визначені типу 
провідності з допомогою високочутливого гальванометра при нагріванні плівки, встановлено, 
що вона має виражений р-тип провідності. 

Також було перевірено зміну опору плівки під дією видимого і УФ випромінювання. 
Опір плівки при освітленні зменшувався відповідно у 2 і 1,2 разів. 

Отже утворений при сульфідуванні тришарового покриття продукт проявляє 
напівпровідникові властивості і може бути використаний в якості світлопоглинального шару 
сонячних перетворювачів енергії. 

 
Робота виконана при фінансовій підтримці ВАТ «ПИВИ» 
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Для подальшого розвитку елементної бази мікро– та наноелектроніки постає 
необхідність розробки перспективних для практичного впровадження методик синтезу 
структур на основі сполук AIIBVІ, в тому числі нанорозмірних, та комплексного вивчення їх 
фізичних властивостей. Інтерес до цих структур обумовлений можливістю їх використання 
як ефективних холодних низькопольових емітерів електронів та плоских яскравих 
катодолюмінесцентних екранів тощо. З поміж сполук AIIBVІ особливо виділяється ZnO, який 
є перспективним матеріалом опто-, акусто-, та емісійної електроніки завдяки високим 
значенням п’єзомодулів, коефіцієнтів електромеханічного зв’язку, ефективною електро- і 
катодолюмінесценцією та високою термічною стійкістю. 

Відомі методики, що використовуються для синтезу планарних структур є 
малоефективними при спробі створення нанооб’єктів оксиду цинку заданих розмірів та 
густини на поверхні великих розмірів. З одного боку слід отримати велику кількість центрів 
кристалізації, для цього необхідно створювати значні перенасичення по оксиду цинку на 
першій стадії кристалізації. На другій стадії необхідно забезпечити якісний ріст 
нанокристалітів в умовах близьких до рівноважних. Це не завжди вдається реалізувати в ході 
експерименту. Використовувана нами методика дозволяє замінити першу стадію шляхом 
створення та розташування по поверхні підкладки заданої кількості центрів кристалізації 
седиментацією аерозолю. 

В роботі використано методику формування кристалічних наночастинок при осадження 
аерозолю водного розчину хлориду цинку. Даною методикою отримано нанооб’єкти 
товщиною 2-5 нм з густиною до 109 см-2, які можна розглядати як квантові ями оксиду цинку 
з різною шириною та висотою стінок потенціальних ям. 

Зазначимо, що задача росту кристалів тісно пов’язана з проблемою змочування, яка в 
більшій мірі залежить від наявності оксидної плівки на поверхні підкладки. Так, у випадку 
оксиду цинку на кремнію, який окислюється при t>1000оС, можуть бути забезпечені умови 
повного змочування, при якому має місце пошаровий ріст кристалів рівноважної форми по 
механізму Ван-дер-Мерве.  

У випадку оксиду цинку на фосфіді галію, який активно окислюється вже при 
температурі 500-600оС, ймовірно реалізуються умови повного незмочування, при якому 
ростуть 3-мірні утворення ZnO по механізму Фольмера-Вебера. При різниці постійних ґраток 
підкладки та адплівки в системі виникають пружні напруження, які релаксують до вершин 
кластерів. Незважаючи на те, що поверхнева енергія збільшується при трьохмірному рості, 
вільна енергія системи зменшується із-за домінуючого зменшення енергії пружних 
деформацій. 

Для перевірки припущення про вплив окислу на змочування ми виростили частинки 
оксиду цинку на арсеніді галію, який окисляється при більшій (~700оС), ніж фосфід галію, 
температурі. Тонкий шар окислу, який росте при 500оС може не протидіяти змочуванню. У 
цьому випадку спостерігалося пелюсткове  утворення товщиною ~2 нм має огранену форму, 
що свідчить, що умови росту близькі до рівноважних, як і у випадку ZnO-Si, по механізму 
Ван-дер-Мерве. 

Таким чином, керуючи часом осадження аерозолю та температурою росту ми 
отримуємо системи нанооб’єктів різних розмірів і високою (>109 см-2) густиною. 
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