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Экспериментальные исследования с использованием пучков радиоактивных ядер 

являются  интенсивно развивающимся направлением ядерной физики. В частности, такие 
исследования позволили обнаружить новые интересные явления, связанные со свойствами 
ядер, удаленных от области β - стабильности. У некоторых легких нейтронно-избыточных 
ядер энергия отделения валентного нейтрона (или нейтронов) чрезвычайно мала. По 
сравнению со стабильными ядрами, у которых она составляет около 6-8 МэВ, у этих ядер 
энергия отделения одного или нескольких нейтронов меньше 1 МэВ. Плотность 
распределения нейтронов в таких слабосвязанных ядрах имеет очень протяженную часть, 
называемую нейтронным гало.  

Реакции со слабосвязанными кластерными и экзотическими ядрами, протекающими при 
низких энергиях, имеют много особенностей, которые в последнее время  активно 
обсуждаются в ряде работ [1]. Особенностью таких реакций является усиление сечений 
взаимодействия в подбарьерной области энергий. Особенно сильно этот эффект проявляется 
для кластерных ядер (6,7Li) [2], а также ядер с нейтронным гало (6He)   [3]. Основными 
каналами взаимодействия таких ядер являются реакции передачи, реакции развала и реакции 
полного слияния. Процесс развала с последующим слиянием ядра-остатка является 
предметом многочисленных теоретических и экспериментальных исследований.  

C появлением в последние годы относительно интенсивных (до 108 с-1) пучков 
радиоактивных ядер существенно расширились экспериментальные возможности 
исследования реакций изотопов ядер - мишеней с налетающими слабосвязанными 
кластерными и экзотическими ядрами при низких энергиях. Первые эксперименты в этом 
направлении, связанные с изучением взаимодействия пучка ионов 6Не с тяжелыми  ядрами 
мишени [4], обнаружили усиление сечения слияния - деления по сравнению со стабильными 
ядрами (4Не). В последующих работах были получены противоречивые результаты – от 
отсутствия усиления сечения слияния  в реакциях с ядрами   [5] до значительного увеличения 
сечения (в 1000 раз) [6] по сравнению с обычными ядрами в подбарьерной области энергий. 
В работе [7] были экспериментально измерены функции возбуждения для каналов слияния с 
последующим испарением нейтронов, а также реакции передачи нейтронов от 6Не ядру 
мишени. Наблюдалось значительное усиление канала слияния в подбарьерной области 
энергий по сравнению с предсказаниями статистической модели. Для реакции передачи 
нейтронов сечение достигает величины несколько барн и имеет максимум при энергии 
вблизи кулоновского барьера. Понимание таких реакций является актуальной задачей, 
особенно с учетом астрофизических аспектов подобных процессов, происходящих с легкими 
ядрами при низких энергиях.  

Экспериментальные исследования в этом направлении в последнее время развиваются 
достаточно интенсивно с использованием как радиоактивных пучков, так и пучков 
стабильных слабосвязанных кластерных ядер таких, как 6,7Li. Ядро  6Li имеет  энергию связи  
Sα=1.48 MэВ, а также, как известно, характеризуется  (α+d) - кластерной структурой. Радиус  
ядра  6Li имеет величину между (2.32 - 2.45) фм, что превышает на 10% значение радиуса, 
полученное по систематике. Таким образом, в принципе это ядро должно также проявлять в 
ядерных реакциях свойства, характерные для слабосвязанных экзотических ядер (6Не, 8Не, 
9Li, 11Li и др.). В работе [7] были исследованы импульсные распределения ядер - остатков 
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после развала 6Не и  6Li. Из анализа этих распределений следует, что в ядре  6Li, так же как и 
6Не, существует кластерная структура, которая может проявляться при взаимодействии этих 
ядер с другими ядрами. Будут проведены экспериментальные исследования как на пучках 
ускоренных ионов 6Не, 6,7Li (Лаборатория ядерных реакций им. Г.Н.Флерова ОИЯИ, г. 
Дубна, Россия; Европейский Центр ядерных исследований-ЦЕРН, Женева и др.), так и на 
пучках (6,7Li и др.) ускорителя тяжелых ионов DC-60. 

С точки зрения новизны экспериментальные исследования ядерных реакций со 
слабосвязанными легкими (экзотическими и кластерными ядрами) и их остовами является в 
настоящее время является самой передовой областью ядерных исследований. Эти новые 
уникальные экспериментальные данные получаем в рамках коллаборационных 
экспериментов на современных ускорителях с радиоактивными пучками.  Предлагаемые 
исследования представляет собой существенный шаг в области фундаментальных 
исследований ядерно-физических механизмов взаимодействия и особенностей структуры 
слабосвязанных кластерных и экзотических ядер при низких энергиях.   

Эти исследования позволят получить новые ядерные данные, необходимые для 
ядерных технологий, астрофизических и термоядерных приложений. Кроме того, новые 
результаты этих исследований чрезвычайно важны для решения астрофизических проблем, в 
частности понимания механизма образования легких элементов во Вселенной. При 
нуклеосинтезе большое сечение взаимодействия кластерных слабосвязанных ядер (6He, 
9Li,7Ве) может изменить цепочки β- распадов, приводящих к образованию различных 
элементов. Например, в свете полученных нами результатов могут оказаться наиболее 
вероятными для синтеза легких стабильных ядер следующие каналы реакций  1H(6He, nγ)6Li, 
12C(6He,2 nγ)16O,  1H(9Li, nγ)9Be, 3He(9Li, 2nγ)10B и др. 

Экспериментальные сечения реакций и функций возбуждения будут получены на 
ускорителе DRIBs и У-400М  Лаборатории ядерных реакций ОИЯИ с использованием пучка 
ионов 6Не, 6Li и др. с энергиями 55 – 60 МэВ. Для получения пучка с высоким 
энергетическим разрешением в работе используется метод его монохроматизации с 
помощью магнитного анализатора. С  целью  уменьшения начальной энергии пучка 
используется поглотитель из полиэтилена, который снижает среднее значение энергии до 
необходимой величины. При этой энергии налетающих частиц будут облучены сборки 
мишеней из  платиновых и висмутовых фольг. Для получения разных значений энергий  6Не, 
6Li и др. ионов между  мишенями располагаются Al поглотители. В такой постановке 
эксперимента удавалось уменьшить значение энергии пучка и минимизировать его 
энергетический разброс. Энергия и пространственное распределение пучка ионов 6Не, 6Li и 
др. частиц падающего пучка на первую мишень, определялся размерами мишени в 
фокальной плоскости магнитного анализатора (18 мм) и составляла значение 42.5±0.25 МэВ. 
Интенсивность пучка, падающего на сборку мишеней, измерялась расположенными за ней 
сцинтилляционными  детекторами. 

Будут установлены особенности взаимодействия слабосвязанных легких кластерных и 
экзотических ядер при низких энергиях. 

Особенно важным является экспериментальное исследование полных сечений реакций, 
функций возбуждения, и установление на их основе механизмов взаимодействия 
слабосвязанных экзотических и кластерных ядер при низких энергиях, а также в получении 
новых фундаментальных знаний о их структурных характеристиках. Прямых 
экспериментальных данных ядерных взаимодействий со слабосвязанными ядрами в мировой 
литературе опубликовано очень мало, поэтому научная значимость этих экспериментальных 
исследований не вызывает сомнения.  

Результаты предлагаемого исследования имеют высокую практическую значимость, 
так как в их результате будут получены новые ядерные данные (полные сечения реакций и 
функции возбуждения) по экзотическим и легким кластерным ядрам, необходимые для 
ядерных технологий, астрофизических и термоядерных приложений. Кроме того, новые 
результаты этих исследований чрезвычайно важны для решения астрофизических проблем, в 
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частности понимания механизма образования легких элементов во Вселенной. При 
нуклеосинтезе большое сечение взаимодействия кластерных слабосвязанных ядер (6He, 
9Li,7Ве) может изменить цепочки β- распадов, приводящих к образованию различных 
элементов. В рамках полученных уже нами результатов могут оказаться наиболее 
вероятными для синтеза легких стабильных ядер следующие каналы реакций:  1H(6He, nγ)6Li, 
12C(6He,2 nγ)16O,  1H(9Li, nγ)9Be, 3He(9Li, 2nγ)10B и др. 
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вул.Володимирська, 60, dyrivm@ukr.net  
 

Профіль підсилення, тобто розподіл коефіцієнта підсилення оптичного випромінювання за 
областю частот стокcового зсуву при вимушеному комбінаційному розсіянні (ВКР) є основним 
параметром ВКР підсилювачів (ВКРП). Практика використання ВКРП показує, що кiлькiсне 
нарощування джерел помпування або збільшення потужностi накачування не дає бажаних 
результатiв щодо пiдвищення якостi таких оптичних підсилювачів. Профіль спектра ВКР 
пiдсилення в оптичних волокнах має досить складний вигляд та мiстить багато спектральних 
компонент, які накладаються між собою. Тому апроксимацію експериментального профілю 
коефiцiєнта підсилення, як правило, не вдається зробити шляхом прямих спроб, без належного 
попереднього моделювання [1].  

Для вирішення цієї проблеми застосовують метод спектральної декомпозиції з 
використанням набору гауссових та лоренцових функцій, а також нормованих функцiй 
фононного осцилятора [1], які дозволяють здійснити ретельну прив’язку до спостережуваних 
особливостей спектра – положення максимумiв, схилів та п’єдесталів, що наявні у спектрi. 
Наприклад, за допомогою всього 10 компонент область КР, що укладена мiж 0 та 900 см-1, 
можна апроксимувати з точнiстю не гiрше, нiж 1% з відносним відхиленням інтенсивності 
ΔI/I0 = 2·10-4. Отримано апроксимацію і для інших типів одномодових волокон, зокрема для 
волокна із компенсованою дисперсією (DCF), TrueWaveRS та спеціалізованого КР-волокна. Для 
вимiряної [2] областi спектра ВКР 25–750 см-1 отриманий оптимальний набiр параметрiв, 
мiстить Nm = 8 коливних мод для волокна типу DCF. Разом з тим виникає питання про 
оптимальну кількість компонент для декомпозиції профілю ВКР підсилення. 

В даній роботі задача моделювання вирішується шляхом декомпозиції 
експериментального профілю підсилення для волокна типу DCF з кількістю спектральних 
компонент Nm = 7 без суттєвого погіршення точності. Експериментальні дані для даного типу 
волокна оцифровані з роботи [3]. В основу апроксимації покладено метод Левенберга–
Марквардта, який використовує алгоритм пошуку мiнiмуму суми найменших квадратiв 
методом якнайшвидшого спуску до квадратичної мiнiмiзацiї. В роботі використано чотири 
набори функцій розподілу: Гауссіан, Лоренціан, осциляторну функцію, а також поєднання 
функцій Гауссіана і Лоренціана. Відповідне аналітичне представлення ВКР підсилення за 
допомогою даних функцій має вигляд [1]: 
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де Ai – амплiтуда нормованого профiлю, ωv,i – частота у центрi лiнiї, Гi i γi  – повна ширина на 
половинi максимуму відповідно для функції Гаусса і Лоренца, Nm=n+k – кількість мод, що 
використовуються для декомпозиції.  

Варто зауважити, що описанi функцiї не вичерпують список можливостей сучасного 
програмного забезпечення з обробки спектральної iнформацiї [1,4].  

_____  Експериментальна крива
.........  Апроксимуюча крива 

б�ЛоренціанI �I 0, відн. од.
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_____  Експериментальна крива

�

.........  Апроксимуюча крива 

а�

 Було отримано графіки нормованих профілів ВКР підсилення, зокрема апроксимацію 
профілю підсилення за допомогою функцій Гаусса і Лоренца, що зображена на рис. 1: по 
вертикальній осі відкладено величину відносної інтенсивності, по горизонтальній – стоксовий 
зсув, см-1.  
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�, см-1
100 200 300 400 500 600 700
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Рис. 1 Апроксимація експериментального профілю ВКР підсилення у волокні DCF за допомогою 
базисних функцій: а) Гауссіан, б) Лоренціан; суцільною лінією показано експериментальний 

профіль підсилення, штриховою – розрахований. 
Як видно з рисунка, апроксимація профілю підсилення DCF набором 

суто лоренцевих функцій дає гірший результат, ніж апроксимація 
функціями Гаусса при такій же кількості Nm. Про це свідчать і відносні похибки 
апроксимації інтенсивності: 0,41 % для ф–ції Гаусса і 1,3 % для ф–ції 
Лоренца. Поєднання Лоренціана і Гауссіана дає проміжний результат по ефективності 
апроксимації: 0,79 % (n = 4, k = 3). Отже, для апроксимації 
експериментального профілю ВКР підсилення декомпозицію спектра більш 
доречно здійснювати набором суто гауссових функцій. Проведене 
моделювання підтверджує припущення про неоднорідний механізм розширення ВКР профілю 
у кварцових волокнах.    
 
1. П.А. Коротков, Г.С. Фелінський, УФЖ. Огляди, 5, 2, 103-169 (2009). 
2.  K. Rottwitt, J. Bromage, A.J. Stentz, L. Leng, M.E. Lines, and H. Smith, J. Lightwave     
     Techn. 21, 7, 1652–1662 (2003). 
3.  J. Bromage, K. Rottwitt and M.E. Lines, IEEE Photon. Techn. Lett., 14, 1, 24-26 (2002). 
4.  D. Hollenbeck and C.D. Cantrell, J. Opt. Soc. Am. B 19, 12, 2886–2892 (2002). 
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В останні роки завдяки успіхам в технології вирощування компенсованих 

монокристалів телуриду кадмію значно зросла зацікавленість до їх вивчення та розробки на 
основі цих матеріалів високочутливих неохолоджуваних детекторів іонізуючого 
випромінювання [1]. Перспективність використання CdTe в дозиметрії та спектроскопії Х- і 
γ-випромінювання обумовлена великими атомними номерами елементів, які входять до 
сполуки (ZCd =48, ZTe=52), великою шириною забороненої зони (E ≈ 1,5 eB при 300 К) та 
достатньо великою рухливістю носіїв заряду (μe ~ 103 см2/В·с, μh ~ 102 см2/В·с) при кімнатній 
температурі. Крім зазначених параметрів важливою вимогою до детекторного матеріалу є 
високоомність, яка досягається шляхом легування хлором. 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. 

В роботі досліджено вплив термічного відпалу та γ-опромінення на трансформацію 
домішково-дефектної системи CdTe:Cl методом низькотемпературної фотолюмінесценції 
(ФЛ). Досліджувані монокристали CdTe:Cl були вирощені методом Бріджмена. Легування 
хлором здійснювали під час вирощування монокристалів, концентрація введеної легуючої 
домішки NCl = 5⋅1017 і 5⋅1019 см-3. Термічний відпал зразків здійснювали в кварцових ампулах, 
відкачаних до 10-3-10-6 мм Hg. Опромінення γ-квантами здійснювали радіоактивним 
джерелом 60Co на установці MPX-γ-25M (середня енергія γ-кванта – Еγ = 1,25 МеВ, 
потужність – 95,28 P/с). 

В екситонній області спектрів 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 дві нові лінії – G та W, 
які пов’язуються з екситонами, зв’язаними на акцепторах, де акцептор є складним 
комплексом з участю хлору. 

Відпал зразків CdTe:Cl в області температур tв = 100–200 °С дозволив виявити 
"пороговий" характер трансформації домішково-дефектних станів у приповерхневій області 
напівпровідника – різкі зміни інтенсивності окремих смуг ФЛ розпочинаються при 
tв ≥ 180 °С. Вказані зміни викликані: а) зменшенням концентрації центрів ClTe внаслідок 
"випаровування" хлору з приповерхневої області кристалу; б) зростанням концентрації  
А-центрів, зумовлених створенням додаткових вакансій кадмію за рахунок "випаровування" 
атомів Cd з приповерхневої області CdTe:Cl. 

Виявлено ефект малих доз, який проявляється у зростанні (∼ в 4 рази) інтегральної 
інтенсивності екситонної ФЛ монокристалів CdTe:Cl в результаті низькодозового  
γ-опромінення: D ≤ 3 кГр. Подальше збільшення D приводить до гасіння інтенсивності ФЛ, 
що пояснюється активацією додаткових центрів безвипромінювальної рекомбінації. 
[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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В даній роботі проведено дослідження низькотемпературної фотолюмінесценції (ФЛ) 
монокристалів CdTe, легованого титаном з роплаву до концентрацій домішки 1,83×1019 см-3, 
5×1019 см-3  та 1×1020 см-3. Монокристали CdTe  вирощені вертикальним методом Бріджмена з 
вихідних компонентів Cd та Te чистоти 99,9999. Для забезпечення стехіометричного складу у 
контейнерах, в яких проводився синтез, створювалась необхідна область вільного об’єму над 
розплавом з тиском парів кадмію PCd = 0,02 атм. Отримані таким чином монокристали 
володіли опором >106 Ом·см.  

Спектри низькотемпературної ФЛ монокристалів CdTe:Ti з різною концентрацією 
легуючої домішки до та після проведення термічного відпалу наведені на рис. 1. Суцільними 
лініями зображені спектри ФЛ свіжесколотих зразків CdTe:Ti, пунктирними – зразків, 
відпалених при 700 °C в насичених парах кадмію впродовж 24 год. Для спектрів ФЛ 
невідпалених зразків CdTe:Ti при концентрації легуючої домішки NTi =1×1020 см-3 

характерним є практично повне зникнення екситонних та нуль-фононних ліній (НФЛ), що 
пов’язується з погіршенням структурної досконалості кристалу та внесенням додаткових 
центрів безвипромінювальної рекомбінації. Також по мірі збільшення NTi в екситонній 
області відбувається перерозподіл інтенсивності ліній, що свідчить про перебудову 
домішково-дефектної структури кристалу. Свічення нуль-фононної лінії з чіткою 
структурою повздовжніх LO-фононних повторень спостерігається тільки у зразках з 
найменшою концентрацією легуючої домішки. В екситонній області спостерігаються лінії 
(D0, X) (1,593 еВ) та (A0, X) (1,590 еВ), які пов’язуються з екситонами зв’язаними на 
нейтральних донорних і акцепторних центрах, відповідно. Лінія W (1,587 еВ)  у легованому 
CdTe ідентифікується з екситонами, зв’язаними на комплексах, і є характерною для 
високоомних зразків телуриду кадмію [1], хоча її природа залишається не до кінця 
з’ясованою.  

Положення смуг крайової ФЛ, пов’язаних з рекомбінацією електронів з зони 
провідності і донорних центрів на акцепторні центри (е-А) + (Д-А) складали для зразка 
CdTe:Ti (NV = 1,83·1019 cм-3) – 1,547 еВ, для зразка CdTe:Ti (NV = 5·1019 cм-3) – 1,550 еВ, для 
зразка CdTe:Ti (NV = 1·1020 cм-3) – 1,549 еВ. Помітно зміщення положень піків даних ліній в 
залежності від концентрації домішки титану. Дане зміщення може бути пояснене додатковим 
внеском в енергію донорно-акцепторних пар енергії кулонівської взаємодії цих же 
пар[2].Загальною особливістю відпалених зразків є збільшення інтенсивності екситонних 
ліній, що є ознакою покращення структурної досконалості зразків. Що стосується крайової 
люмінесценції, то вона відсутня у двох зразках з NTi = 5×1019 см-3 і NTi = 1×1020 см-3, оскільки 
при відпалі в насичених парах Cd зникають ізольовані вакансії кадмію відповідальні за 
свічення цієї смуги.  

Наявність смуги (е-А) + (Д-А) у зразку з NTi = 1,83×1019 см-3 може бути пов’язана з тим, 
що для даної концентрації легуючої домішки відпал не приводить до суттєвих змін в 
приповерхневій області кристалу, і отримані дані відображають зміни ФЛ, що відбулись в 
об’ємі. 
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Рис. 1. Спектри низькотемпературної фотолюмінесценції зразків 
CdTe:Ti: суцільна лінія – до відпалу; пунктирна лінія – після відпалу 

 
«Домішкова» область спектру ФЛ у зразках з      NTi = 1,83×1019 см-3 та  NTi = 1×1020 см-3 після 
відпалу демонструє появу добре вираженої смуги ФЛ з чіткими повтореннями нуль фононної 
лінії, яка пов’язується з випромінювальною рекомбінацією донорно-акцепторних пар (де в 
якості акцепторів виступають домішкові атоми заміщення або А-центри) за участю LO-
фононів.Збільшення інтенсивності випромінювальної рекомбінації донорно-акцепторних 
після відпалу кристалів, особливо для випадку NTi = 1×1020 см-3

 , свідчить про зростання 
концентрації донорних центрів в результаті відпалу. 

 
Список використаних джерел: 

1. Д. В. Корбутяк, С. В. Мельничук, Є. В. Корбут, М. М. Борисюк, Телурид 
кадмію: домішково-дефектні стани та детекторні властивості. – К: Іван 
Федоров. – 2000. – 198 с. 

2. Панков Ж. Оптические свойства полупроводников. – М.: Мир, 1973. – 456с. 
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Термическая и оптическая глубины залегания 
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Кинетические процессы на локальных уровнях электронов в монокристаллах твердых 
растворов типа AIIBVI - AIIBVI  играют важную роль в ряде явлений (фотопроводимость, 
люминесценции, стимулированное излучение и т.д.), нашедших широкое практическое 
применение. Однако, отсутствие достаточно надежных методов экспериментального 
изучения отдельных локальных состояний отдельно от остальных не позволяло детально 
изучить этот вопрос.  

Широкое  внедрение в практику экспериментальных исследований 
радиоспектроскопических методов открывает новые возможности в решении указанных 
вопросов. Изучение ЭПР на ФПЦ (Cr+, Fe3+ и А-центр) позволяет получить сведения о их 
концентрации, характере ловушек, термической и оптической глубинах залегания уровней. 

Для определения термической глубины уровней Cr+ в кристаллах твердых растворов 
проведены измерения постоянной времени затухания τ сигнала ЭПР при Т > 300 K. После 
установления заданной температуры, кристалл в течение 15 минут возбуждался УФ-светом с 
λ = 365 нм. После этого возбуждение прекращалось и через каждые 30 сек. Производилась 
запись спектра ЭПР при вариации магнитного поля (Н0 ± 5 Э). Записывалось уменьшение 
интенсивности сигнала ЭПР после выключения возбуждения. 

В качестве τ принято время уменьшения интенсивности сигнала до 20 % от начальной 
точки. График зависимости lnτ от 1/T должен представлять собой прямую линию, наклон 
которой определяется термической глубиной залегания уровня локализации (Еth). Такие 
прямые представлены на рис.1. 

Определенные этим методом 
термические глубины залегания 
ловушек, обусловленных хромом, для 
всех составов оказалась равной  
0.65 ± 0.05 эВ. Измерено спектральное 
распределение интенсивности сигналов 
ЭПР от соответствующих фотоцентров, 
согласно которому можно судить об 
энергии, необходимой для оптической 
перезарядки этих центров. 

Исследования проведены по 
следующей методике: перед каждым 
измерением образец при 77 К 
возбуждался УФ-светом (λ = 365 нм) 
постоянной интенсивности в течение 
15 минут. После прекращения 
возбуждения и изотермической 

выдержки до установления сигнала определенного уровня величины сигнала Iуф  включалась 
ИК-подсветка заданной энергии квантов и интенсивности. При этом величина сигнала 
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 (4 ÷ 5) минут уровень сигнала не изменялся. Перед каждой новой 
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Рис.1. Температурная зависимость 
постоянной времени спада сигнала ЭПР 
Cr+ в кристаллах: а - ZnS:Al, б - 
Zn0.99Cd0.01S. 
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“ИК”- точкой образец прогревался до снятия возбужденного состояния и затем цикл 
измерений повторялся. Зависимости интенсивности фото-ЭПР сигналов от энергии квантов 
ИК-света в координатах  приведены на рис.2.  

Так максимум стимуляции сигнала иона Cr+ достигается при 0.75 эВ, а при hν > 0.8 эВ 
происходит его тушение. Для сигналов Fe3+ максимум стимуляции при 1.1 эВ, а свыше 
hν > 1.25 эВ ИК-свет оказывает тушащее действие. В случае A-центра при  

hν = 0.8 эВ - максимум стимуляции, а 
тушение начинается с 0.9 эВ.  

Исследуемые центры, как 
указывалось ранее [1, 2], имеют 
различную природу: уровни, 
соответствующие Cr+ являются 
электронными ловушками, тогда как 
Fe3+ и A-центры образуют дырочные 
ловушки. Поэтому механизм действия 
ИК-света для каждого центра будет 
различным. Стимуляция сигнала Сr+ 

может происходить за счет 
освобождения электронов ИК-светом 
из более мелких (чем Cr+) ловушек и 

частичного перезахвата их на Сr2+.  
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Рис.2. Зависимость интенсивности ЭПР сигналов 
ФПЦ в кристалле ZnS от энергии квантов  

 
 

ИК-света.  
 

 
 
При этом происходит также освобождение электронов из уровней Cr+. 
Однако, вероятность такого освобождения пропорциональна: 

, 
(1) 

где   k –постоянная Больцмана.  
 При (Eopt - hν) >>kT вероятность такого освобождения мала и преобладает перезахват 

электронов из мелких ловушек. При hν близком к значениям, превышающим Еopt, ИК-свет 
опустошает уровни Cr+, переводящие его в диамагнитное состояние.  

Найденная оптическая глубина залегания ловушек для Cr+ оказалась равной 
EoptCr

+= (0.9 ± 0.05) эВ. 
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Амплітудні характеристики акустопровідності  

при імпульсному ультразвуковому навантаженні 
 

Тимочко М.Д. 
 

Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, 
пр-т Науки 41, 03028 Київ, Україна,  

tymochko@ukr.net 
 
Багато дефектів у напівпровідниках характеризуються бі- і метастабільним характером 

поведінки [1]. Інтерес до метастабільних дефектів (МД) з практичної точки зору 
обумовлений можливістю ультразвукового (УЗ) керування фізичними параметрами 
напівпровідникових приладів за рахунок зворотньої перебудови подібних комплексів. Однак 
теорія взаємодії УЗ з МД поки відсутня, зокрема, і кінетика акустоіндукованих (АІ) змін 
електрофізичних (ЕФ) і фотоелектричних (ФЕ) параметрів напівпровідників. Труднощі таких 
досліджень пов’язані з традиційним використанням УЗ хвиль у неперервному режимі [2], що 
робить неможливим спостереження швидких перехідних процесів. У даній роботі описано 
результати, які ми отримали, вперше використовуючи новий методичний підхід – 
застосування УЗ в формі прямокутних імпульсів, що дає змогу спостерігати й досліджувати 
динамічні (in-situ) зміни характеристик матеріалу в процесі УЗ навантаження. 

Досліджувались зразки бездислокаційного кремнію, вирощеного методом зонної 
плавки, n-типу провідності n-Si-Fz:P. Зразки були опромінені γ-квантами 60Со дозою 
D~108 рад за кімнатної температури, а далі ізохронно відпалені до Т = 280 °С (з кроком 40°С, 
тривалістю 20 хв).  Вимірювання концентрації n0 і рухливості µ0 електронів у зразках 
кремнію проводились методом акусто-холла в температурному діапазоні (100÷300) К на 
стандартних прямокутних зразках у режимі постійного струму I0~10-6А і постійного 
магнітного поля В=0,45 Tл. УЗ хвиля розповсюджувалась вздовж товщини зразка 
параллельно кристалографічному напрямку <110>. Блок-схема установки вимірювання 
представлена на рис. 1.  Зразок 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1. Блок-схема установки для дослідження кінетики акустопровідності. 
На вставці приведено осцилограму імпульсу акустопровідності ΔUσ (зверху) та ВЧ 

імпульс на п’єзоперетворювачі (знизу). 
 

Для дослідження кінетики акустопровідності σУЗ використовувся імпульсний УЗ режим 
(частота fУЗ=(5÷10) МГц, частота повторення імпульсів Fi=400 Гц, тривалість радіоімпульсів 

 Джерело 
постійного 
струму 

 
ВЧ генератор 

 
Генератор 
імпульсів 

П’єзоперетворювач Буфер

Осцилограф 
 

ВЧ 
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τУЗ=(10-5÷10-3) с та їх амплітуда VУЗ – до 20 В) (рис. 1). На цифровому осцилографі, 
синхронізованому імпульсами від генератора прямокутних імпульсів, вимірювалась напруга 
провідності Uσ на потенціальних контактах зразка. 

Струм у зразку в загальному випадку: Ix=Uн/(Rн+ Rзр), де Rзр – опір зразка, Rн – опір 
навантаження для стабілізації струму в електричній схемі. Якщо Rзр<<Rн, то Ix=Uн/(Rн), струм 
задаватиметься Rн. Напруга провідності, що знімається із зразка, буде визначатися опором 
зразка                             .  Провідність визначається з вимірювання напруги Uσ на зразку:  

 = К·Ix/Uσ      (1) 

а зміна напруги провідності, що виникає під дією імпульсного ультразвуку, визначається 
зміною опору зразка .  

У свою чергу .  

Отже, зміна провідності визначатиметься: 
 

            (2) 
 
σУЗ та σ0 ми знаходимо з температурних залежностей провідності під дією та без дії УЗ 

навантаження, а ΔUσ – з імпульсних осцилограм (рис.1, вставка). 
В момент подачі УЗ імпульсу на зразок на фоні напруги провідності Uσ

0 виникає 
додатковий імпульс акустопровідності ΔUσ

 = К·I0/ΔσУЗ. Цей імпульс має певну амплітуду ΔUσ 
= Uσ

0 - Uσ
УЗ і характеризується фронтами наростання τз та спаду τс (рис. 1, вставка). 

Виявилось, що фронти цього «імпульсу ∆Uσ», які визначаються тривалістю наростання τз і 
спаду τс акустонаведених змін σУЗ, значно переважають тривалість фронтів ВЧ імпульсу і за 
фіксованої температури задовільно описуються експоненційними залежностями (3) і (4) 
відповідно.  

∆Uσ
з(t)=∆Uσ

max(1- exp(-t/τз) )      (3) 
 

∆Uσ
с(t)=∆Uσ

maxexp(-t/τс)       (4) 
 

На рис. 2 показано осцилограми наведеної напруги акустопровідності залежно від 
амплітуди прикладеного УЗ імпульсу за однакової температури 133 К. Як видно з рисунка, 
фронти наростання та спаду імпульсу залишаються однаковими зі зростанням амплітуди 
акустопровідності за даної температури. 

 

 

6 В 10 В 20 В 

 
Рис. 2. Осцилограми амплітудної залежності при температурі 133 К. 

Зверху – імпульс напруги акустопровідності, знизу – ВЧ імпульс на п’єзоперетворювачі 
 

Результати дослідження температурної залежності амплітуди акустонаведеного 
сигналу провідності ΔUσ(Т) у діапазоні температур 90÷160 К на частоті УЗ хвилі 8 МГц за 
постійної інтенсивності УЗ в імпульсі WУЗ  ≈ 4·103Вт·м-2 представлено на рис. 3. Залежності 
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τз(Т) і τс(Т) на даній температурній ділянці (рис. 3, вставка) термоактивовані, тобто 
описуються в координатах Ареніуса: 

)/exp()( ,
0

,, kTET сзсзсз ττ = ,      (5) 
де Eз,с – енергії активації відповідних процесів. Апроксимація експериментальних 
залежностей τз,с(Т) відповідно до (5) дала змогу визначити для інтервалу (125÷160) К 
значення величин Ез ≈ (0,09±0,01) еВ, Ес ≈ (0,13±0,01) еВ і τз0 ≈4·10-8c, τс 0≈10-9с. 

З порівняння амплітудної характеристики акустопровідності з даними DLTS [3] 
виявлено (див. рис. 3), що пік ΔUσ (Т) за температури 120 К відповідає певному дефектному 
рівню напівпровідника – Ес-0,23 еВ (V2

2-). 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Найбільш важливим результатом роботи є вперше спостережений в режимі реального 

часу (in-situ) процес акустоіндукованого зворотнього переходу дефектної системи 
напівпровідникового кристала в збуджений стан. Це відкриває додаткові можливості як для 
вивчення акустоактивних дефектів у напівпровідникових матеріалах, так і для розробки 
імпульсних акустокерованих пристроїв. 
 
 

1. Вавилов С., Киселев В. Ф., Мукашeв Б. Н. Дефекты в кремнии и на его поверхности. – 
М. : "Наука". Физматлит, 1990. – 216 с. 

2. Babych V. М., Olikh Ya. М. , Tymochko M. D. Influence of US treatment and dynamic (in-
situ) US loading on the temperature hysteresis of electrophysical characteristics in irradiated 
n-Si-Fz // SPQEO. – 2009. – V. 12, № 4. – P. 375–378. 

3. Pellegrino P., Lalita J., Hallen A. et al. Annealing kinetics of vacancy-related defects in low-
dose MeV self-ion-implanted n-type silicon // Phys. Rev. B. – 2001. – V. 64. – P. 195211-1–
1952111-10. 
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залежність амплітуди 

«імпульсу ∆Uσ» при дії УЗ 
імпульсів на частоті 8 МГц.  

На вставці фрагмент 
температурної залежності 
часів релаксації в діапазоні 

(125÷160) К: 
світлі точки, крива 1 – 

наростання τз; 2 – спад τс. 
Точки – експеримент, суцільні 

лінії – апроксимація у 
відповідності з (5). 
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Взаємодія терагерцового електромагнітного випромінювання з 
металічною ґраткою субхвильового періоду 

 
Лящук Ю. М., Коротєєв В. В. 

 
1Інститут фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАНУ, м. Київ, пр. Науки 45  

 e-mail: yulashchuk@gmail.com 
 

Останнім часом зростає інтерес до слабо освоєного терагерцового діапазону 
електромагнітного випромінювання. Це пов'язано з можливістю застосування цього випромінювання 
для широкосмугової надшвидкісної передачі даних, неруйнівного аналізу матеріалів, а також для 
нових неінвазивних методів дослідження тканин живого організму. 

Сучасний етап розвитку терагерцової електроніки характеризується широким використанням 
елементів терагерцової плазмоніки. Терагерцова плазмоніка вивчає процеси детектування і генерації 
електромагнітного випромінювання терагерцового діапазону за допомогою збудження плазмових 
коливань у напівпровідникових мікроструктурах [1]. Плазмонні пристрої характеризуються великою 
швидкодією, а також можуть працювати в різних режимах: як резонансного детектування, так і як 
широкосмуговому приймачі. Останні експериментальні дослідження продемонстрували, що 
плазмонні детектори терагерцового випромінювання проявляють чутливість порядку 100 В/Вт, і 
рівнем шуму до 300 пВт/Гц [1].  

Для детектування електромагнітного випромінювання терагерцового діапазону, 
використовують приймачі на основі транзисторів з двовимірним електронним газом в каналі, в якому 
можна збуджувати плазмони зовнішнім полем. Оскільки в просторово однорідному випадку 
неможливо збудити короткохвильові плазмони відносно довгохвильовим електромагнітним 
випромінюванням, виникає потреба введення антенного елемента. Ґратка металевих затворів у 
багатозатворному транзисторі може виконувати роль саме такого елемента [1], причому, набагато 
більш ефективно, ніж при використанні одного затвора [2,3]. Це пов'язано з тим, що ґратка 
забезпечує великий набір плазмових мод, хвильові вектори яких, відрізняються один від одного на 
одиничний вектор оберненої гратки. Якщо ґратку комбінувати з активними елементами, можна 
отримати підсилення і навіть генерацію електромагнітного випромінювання [4]. Для цього можна 
використовувати гетероструктури з металевою решіткою мікронних розмірів, відокремленою тонким 
діелектричним проміжком від двовимірного електронного газу [4]. Подаючи на ці контакти напругу 
можна змінювати коефіцієнт проходження терагерцового випромінювання через таку структуру, що 
може використовуватись для модуляції терагерцових сигналів [5]. 

Вищезгадані роботи в основному стосувались досліджень електромагнітного поля в системах 
з металічною ґраткою у дальній зоні. Метою наших теоретичних досліджень було з’ясування 
особливостей електромагнітного поля саме в ближній зоні субхвильової решітки. На рис. 1 зображена 
модель задачі.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На металеву ґратку з періодом  вздовж осі , нормально падає плоска монохроматична хвиля a X iE
r

. 
Ми припустили, що товщина металічних смужок набагато менша ніж товщина скін-шару, і d

 
Рис.1 Модель металічної ґратки. 
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розглядали таку ґратку як двовимірну структуру в площині 0=z . Вздовж осі  система однорідна, і 
нескінченна, і тому всі фізичні величини не залежать від . Вихідною для нас була система рівнянь 
Максвелла. Оскільки вздовж осі  ґратка періодична, то розподіл електричного поля ми шукали у 
вигляді розкладу в ряд Фур'є: 

Y
y

X

)exp()(=),(
=

xiqzEzxE mm
m

rr
∑
+∞

−∞

,                                                   (1) 

де , –– хвильовий вектор оберненої ґратки, )),(),,(( zxEzxEE zx

r
mq amqm /2= π . З врахуванням 

умови неперервності поля  та відповідної умови зшивання ),( zxEx zzxEx ∂∂ /),(  в площині 0=z , 

ми отримали нескінченну систему алгебраїчних рівнянь для Фур'є компонен (0ти ,mxE :  )
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де, –– Фур’є-компонента просторового профілю металевої смужки, який ми вибирали  D
m
2σ

у вигляді . Двовимірна провідність  ()/(sin)( 6/12
0

2 bxx DD πσσ = dD σσ =2
0 σ –– провідність 

об’ємного матеріалу, –– товщина смужки). В рівнянні (2) , d 222 kqk mm −= ck /ωε= , ε –– 
діелектрична проникність оточуючого середовища. Амплітуда падаючої хвилі вибрана за одиницю. 
Систему (2), можна розв’язати з наперед заданою точністю, обмежуючись скінченою кількістю  
рівнянь. Залежності від координати  Фур’є - компонент та виражаються наступним 
чином:  
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За допомогою (1)-(3) можна знайти розподіл електричного поля, в ближній зоні металічної 

ґратки. На рис. 2 представлений просторовий розподіл інтенсивності електричного поля для 
наступних параметрів ґратки: фактор заповнення 8.0/ =ab ; товщина =d 20 нм, період , 
довжина хвилі 

мкмa 30=
мкм300=λ  (що відповідає частоті 1,0 ТГц у вакуумі), матеріал –– золото.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Видно, що поле у ближній зоні субхвильової ґратки сильно неоднорідне, на краях металевих 

смужок спостерігається виражена концентрація густини поля. З віддаленням від ґратки 
неоднорідність поля швидко згладжується, і уже на відстанях більших періоду ґратки, поле стає 
майже однорідним.  

 
Рис. 2 Розподіл інтенсивності прохідного електромагнітного поля на періоді ґратки. 
Рис. 2а Поляризаційні еліпси в ближньому полі, при і при  

 (криві 1, 2, 3 відповідно). Період 
3.0/ =ax

z 1,33.0,16.0/ =a мкмa 0.30= , фактор заповнення 
. 5.0/ =ab
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Крім цього, в ближньому полі x -компонента поля, зсунута по фазі відносно z- компоненти що 
призводить до обертання вектора поляризації електромагнітного поля з плином часу. Вектор 
поляризації описує еліпси, які при віддаленні від ґратки вироджуються у відрізки прямої, що 
проілюстровано на рис. 2a. 

З вищенаведеного можна зробити висновок, що структури на основі ґратки, завдяки ефекту 
концентрації поля на гострому краї, можуть створювати умови для прояву нелінійно-оптичних 
ефектів, навіть при невеликій напруженості поля падаючої хвилі. 

Розв’язки системи (4) дають змогу також обчислити коефіцієнти проходження, відбивання і 
втрат такої структури. Ми дослідили спектральні залежності цих коефіцієнтів при 8.0/ =ab , 

, мкмa 30= мкм300=λ ,  і різних значеннях провідності. Результати обчислень 
представлені на рис. 3. Зазначимо, що суцільна пластинка, наприклад з провідністю 
золота( с-1) і товщиною(20 нм), має зникаюче мале пропускання, порядку . В той же 
час, ґратка демонструє аномально велике пропускання, навіть при великих факторах заповнення. 
Крім того, вищезгадані коефіцієнти для ґратки мають виражену залежність від частоти, в той час, 
пропускання для суцільної пластини від частоти практично не залежить. З рис. 3 також видно, що зі 
зростанням провідності пропускання спадає а відбивання наближається до одиниці.  

нмd 20=

17
0 104 ⋅=σ 410−

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
Рис. 3: Спектральні залежності коефіцієнтів проходження, відбивання 
і втрат, при різних значеннях провідності: криві 1– с-1 , 2–

 
17

0 104 ⋅=σ 
 16

0 104 ⋅=σ 
 
Таким чином, ми з’ясували, що при взаємодії тонкої металевої субхвильової гратки з 

електромагнітним випромінюванням виникає ряд цікавих ефектів, а саме: сильна неоднорідність і 
концентрація напруженості електричного поля у ближній зоні, обертання вектора поляризації, та 
аномально значне проходження терагерцового випромінювання. 
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Протягом останніх десятиріч з метою підвищення ефективності фотодетекторів [1], 

сенсорів [2], сонячних елементів [3] та ін. широко використовуються плазмон-поляритонні 
ефекти [4]. Однак, суттєвим недоліком таких систем є високе поглинання в плазмон-
несучому шарі. Одним із шляхів вирішення цієї проблеми є заміна суцільної періодично-
профільованої металевої плівки періодичною системою наночастинок (нанодротів, 
наноточок та ін.), що дозволяє збільшити пропускання електромагнітного випромінювання в 
активну область робочого елементу шляхом зменшення масової частки металу. Такі 
періодично-неоднорідні плазмонні системи характеризуються більш складним оптичним 
відгуком при взаємодії з електромагнітним випромінюванням. А саме, крім поверхневих 
плазмонних поляритонів (ППП) існує можливість збуджувати локальні плазмони (ЛП) та 
хвилеводні моди (ХМ).  

У випадку великих відстаней між об’єктами плазмонної системи (нанодротами, 
наноточками) електромагнітна взаємодія між ними не відіграє суттєвої ролі, а її оптичний 
відгук визначається збудженнями ЛП в окремих наночастинках. При поступовому зменшенні 
відстані, спостерігається модифікація спектрів пропускання як внаслідок когерентної 
взаємодії між ЛП- або ППП-модами, так і внаслідок їх взаємодії [5]. Інтенсивність 
електродинамічного зв’язку в ансамблях наночастинок залежить від геометричних 
параметрів (відношення періоду до відстані між частинками) та від характеру їх взаємного 
розташування (сумарний ефект), що визначає форму та спектральне положення піків 
пропускання. В роботі проведене дослідження впливу геометричних розмірів періодичної 
системи нанодротів на її оптичний відгук з метою встановлення умов збудження ЛП- та 
ППП-мод, що забезпечують збільшення пропускання в підкладку. 

На рис. 1 представлено розраховані спектральні залежності пропускання р-
поляризованого світла періодичного ансамблю золотих нанодротів (прямокутної форми) із 
періодом Λ = 500 нм і висотою h = 20 нм при різній відстані між дротами за рахунок зміни 
їхньої ширини (d). Відношення ширини дроту до періоду ансамблю визначає фактор 
заповнення металом f, який характеризує вплив об’ємної кількості металу на резонансні 
властивості системи. Розрахунки були виконані в рамках методу перетворення 
криволінійних координат [6]. У випадку досить великої відстані між дротами (d = 50 нм, f = 
1/10) на спектральній залежності пропускання проявляється тільки мінімум на λ = 560 нм, 
який відповідає збудженню ЛП в окремому дроті. При зменшенні відстані між дротами, що 
відповідає збільшенню об’ємної частки металу для фіксованого періоду (d = 100÷200 нм, 
f = 1/5÷2/5), спостерігається трансформація мінімуму ЛП-резонансу за рахунок появи 
додаткового мінімуму на його схилі, що асоціюється із впливом ППП на резонансні 
властивості плазмонної структур за рахунок взаємодії цих двох мод. При ширині дроту 
250 нм (f = 1/2) для даного періоду, відбувається кардинальна зміна резонансних 
властивостей плазмонної системи. Так, у спектральних залежностях пропускання 
простежується поява максимумів (аналогічно для випадку суцільної періодично-
профільованої металевої плівки [4]), які пов’язані зі збудженням ППП на +1 і –1 
дифракційних порядках на межі поділу «метал/скло» або «метал/повітря» , а умова їх 
збудження визначається згідно співвідношення: 
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 SPP 0
2sink k mπϕ= +
Λ

, (0) 

де m = 0,±1, ±2… - порядок дифракції, k0 sin φ – проекція хвильового вектора падаючого під 
кутом φ світла на поверхню ґратки.  
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Рис. 1. Спектральні залежності пропускання р-поляризованого випромінювання 
періодичною (Λ = 500 нм) системою металевих нанодротів (h = 20 нм) при куті падіння 
світла 10°. 
 

Для максимуму пропускання на довжині хвилі λ=680нм розраховано розподіл 
інтенсивності електричного поля в околі нанодроту (рис.2а) з якого видно, що електричне 
поле локалізоване на межі поділу «метал/підкладка (скло)» і, згідно (1), відповідає 
збудженню ППП на +1 дифракційному порядку. Максимум пропускання на λ=840нм 
пояснюється збудженням ППП на –1 дифракційному порядку на межі поділу «метал/скло», 
відповідний розподіл інтенсивності електричного поля наведено на рис.2 б. Для виконання 
умови збудження ППП на межі поділу «метал/повітря» необхідно збільшити проекцію 
хвильового вектора падаючої хвилі на відповідну межу поділу, наприклад за рахунок 
збільшення кута падіння і довжини хвилі збуджуючого променя. Розрахунки показали, що 
λ = 725 нм і φ = 25° є граничними мінімальними значеннями резонансних довжини хвилі й 
кута падіння, при яких можливо збудити ППП на межі поділу «метал/повітря» для 
плазмонних систем такого типу із періодом 500 нм і шириною дроту 250 нм. На рис.2 в 
представлено просторовий розподіл поля в умовах резонансного збудження ППП для –1 
порядку дифракції на межі поділу «метал/повітря» при λ = 757 нм і φ = 30°, про що свідчить 
локалізація поля в повітрі біля поверхні металевих дротів.  

Отже, в періодичній системі ізольованих металевих нанодротів можливе збудження 
ППП-мод. При цьому необхідною умовою є існування взаємодії між дротами, яка, за 
наближеними оцінками, виникає, коли відстань між дротами стає співмірною із довжиною 
хвилі ППП. Виникнення такої взаємодії простежується на рис. 2. Слід відзначити 
підвищення інтенсивності електричного поля на краях дротів, яку можна пояснити 
збільшенням розсіяння на неоднорідностях рельєфу із перевипромінюванням ППП, що є 
причиною додаткового розширення резонансного максимуму пропускання. 
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Рис. 2. Просторовий розподіл інтенсивності електричного поля в околі нанодроту при умові 
резонансного збудження в періодичній системі металевих дротів ППП на межі поділу 
«метал/скло» (а, б); ППП межі поділу «метал/повітря» (в). Умови резонансу зазначено в полі 
рисунка. Період 500 нм, висота дротів 20 нм, ширина дроту 350 нм. 

 
Зазначимо, що за аналогією з плазмонними системами із суцільною тонкою 

металевою плівкою у системі нанодротів із відповідною висотою виникає взаємодія між 
ППП модами, яка призводить до розштовхування мод, що збуджуються на різних межах 
поділу. Така взаємодія є причиною зменшення загасання ППП-моди на межі поділу 
«метал/повітря» і збільшення загасання ППП-моди на межі поділу «метал/підкладка», про 
що свідчить зменшення ширини резонансного максимуму пропускання для першої, й 
відповідно, збільшення для другої моди. 
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Известно, что полупроводниковые наноструктуры используются для создания на их 
основе планарных квантово-размерных p-n переходов, транзисторных структур, которые 
являются основой голубых светодиодов и ВЧ наноэлектроники. В основе формирования 
полупроводниковые наноструктур лежат процессы локального самоупорядочения атомов 
матрицы, которые могут создаваться методами ионной имплантации или диффузии. При 
этом метод неравновесной диффузии примеси с применением планарной технологии 
является наиболее эффективным [1]. При использовании режима ускоренной диффузии 
легирующей примеси происходит стимуляция обменной диффузии примесного атома с 
собственным межузельным атомом (kick-out mechanism, КО-механизм примесной диффузии) 
или вакансией (вакансионный механизм примесной диффузии). Полученные таким образом 
примесные диффузионные профили состоят из двумерных сильнолегированных барьеров, 
между которыми формируются самоупорядоченные квантовые ямы. Однако вследствие 
пространственного разделения встречных потоков собственных межузельных атомов и 
вакансий можно ожидать, что в процессе диффузии дополнительно создаются микродефекты, 
которые насквозь принизывают сверхмелкие диффузионные профили. Эти дефекты могут 
создавать самоорганизованную систему микродефектов, способную оказывать влияние на 
динамику баллистического транспорта неравновесных носителей внутри сверхмелких 
диффузионных профилей и быть основой для образования микрорезонаторов. 

С целью идентификации их характеристик в настоящей работе было проведено 
исследование методом электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) природы 
микродефектов, которые создаются в процессе примесной неравновесной диффузии бора в 
эпитаксиальные слои (ЭС) 6H политипа карбида кремния (SiC) n-типа. 

Неравновесная диффузия бора проводилась из газовой фазы при температуре 
диффузии 9000С в ЭС 6H SiC n-типа проводимости с помощью контролируемой 
приповерхностной инжекции кремниевых вакансий. При этом предварительно на рабочей и 
обратной стороне поверхности образцов были получены слои окисла и 
поликристаллического кремния различной толщины. Анализ условий низкотемпературной 
диффузии показал, что основной вклад в перенос примесных атомов бора вносит 
диссоциативный вакансионный механизм, обусловленный генерацией кремниевых вакансий 
вблизи поверхности раздела. 

Измерения спектров ЭПР проводились на спектрометре Bruker ELEXSYS E580 на 
частоте 9.7 ГГц в температурном интервале от 5 К до 40 К.  

На Рис. 1 приведен спектр ЭПР, зарегистрированный в ЭС 6H SiC n-типа 
проводимости, в который проведена неравновесная диффузия бора. Спектр ЭПР записан при 
ориентации магнитного поля В параллельно гексагональной оси кристалла c при Т = 20 К. На 
фоне спектра ЭПР от доноров азота (Nk1,k2, NГ), наблюдающегося от ЭС n-типа, в 
температурном интервале от 5 К до 40 К в темноте в спектре ЭПР наблюдается дублет линий 
малой интенсивности с величиной расщепления ( BΔ  = 237.6 мТ). Наблюдаемый спектр ЭПР 
соответствует центру в триплетном состоянии со спином S = 1.  
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Рис. 1. Спектр ЭПР триплетного центра, наблюдаемого в наноструктуре 6H SiC. На вставке 
показана сверхтонкая структура, разрешенная в спектре ЭПР триплетного центра. B c, 

Т = 20 К. 
 
Тот факт, что линии тонкой структуры, соответствующие электронным переходам 

(MS = 1 → MS = 0; MS = –1 → MS = 0), наблюдаются в темноте, свидетельствует о том, что 
триплетное состояние является основным состоянием дефектного центра. Как показано на 
Рис. 1, при амплитуде модуляции магнитного поля меньшей ширины линий дублета в их 
ширине разрешаются три линии сверхтонкой структуры с величиной расщепления А порядка 
0.5 мТ, что указывает на то, что в состав дефектного центра входят атомы азота 14N (I = 1).  

На Рис. 2 представлена угловая зависимость величины расщепления линий тонкой 
структуры, измеренной при вращении образца в плоскости, содержащей ось с, из которой 
видно, что триплетный центр является аксиально-симметричным с главными осями, 
параллельными оси с кристалла, и она может быть описана выражением: 

 
2

23 cos ( )
2B эф

gh DB
g g

ν θ
μ

⎛ ⎞⎛ ⎞
⎜ 1⎟= ± ⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎝ ⎠⎝ ⎠

−
⎟

    (1) 

 
где B – резонансное магнитное поле, gэф – эффективный g-фактор, Bμ  – магнетон Бора, hν  – 
микроволновая частота, D – параметр расщепления в нулевом поле, θ  – угол между 
направлением магнитного поля и осью кристалла с. 

Проведенная симуляция угловой зависимости спектра ЭПР позволила получить 
параметры спинового гамильтониана триплетного центра, которые приведены в Табл. 1. 

 

 
Рис. 2. Угловая зависимость константы тонкого расщепления D триплетного центра в 

наноструктуре 6H SiC, измеренная при вращении образца в плоскости (1120 ) при Т = 20 К. 
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Таблица 1. Параметры спинового гамильтониана триплетных центров, наблюдаемых в 
самоупорядоченных наноструктурах 6H SiC, в электронно-облученном синтетическом 
алмазе и нейтронно-облученном 6H SiC n-типа. 

Центр, материал S T, K g A, мТ D, 10-4см-1 Ссылка 
N-V 
алмаз 

1  giso = 2.0028 A =0.082 
A⊥ =0.075 

960.7 [2] 

3.5 A =0.55 860 N-V 
6H SiC 

облученный 

1 
70 

giso = 2.003 

A =0.75 
A⊥ =0.35 

885 
[3] 

NV 
6H SiC 

наноструктура 

1 5-40 g =1.9815(3) 
g⊥ =2.0163(3) 

A =0.55 
A⊥ =0.45 

1150.96 Данная 
работа 

 
Следует отметить, что триплетные центры, содержащие в своем составе атомы азота, 

ранее наблюдались в электронно-облученном с дозой 1012e/см2-1015e/см2 и отожженном при 
Т = 900°C синтетическом алмазе и в нейтронно-облученном с дозой 1021 см-2 n-типе 6H SiC 
после высокотемпературного отжига при Т = 20000C. Оба триплетных центра, имеющие 
близкую по величине константу тонкой структуры, были отнесены к дефектному центру, 
который образуется между атомом азота и кремниевой вакансией.  

Из сравнения параметров спектров ЭПР триплетных центров видно, что наблюдаемый 
триплетный центр в наноструктуре 6H SiC имеет большую величину константы D по 
сравнению с величиной, наблюдаемой для триплетных центров в облученном алмазе и 6H 
SiC, и не меняется с повышением температуры. В то же время константы сверхтонкого 
структуры (СТС) триплетного центра в наноструктуре 6H SiC и в облученном образце 6H 
SiC имеют одинаковые величины при Т = 5 К.  

Наблюдаемая большая величина константы тонкого расщепления у триплетного 
центра в наноструктуре 6H SiC может быть связана с тем, что в состав дефекта входит не 
одиночная вакансия, а кластеры вакансий. Действительно, согласно литературным данным, у 
триплетных дефектных центров константа тонкого расщепления сильно зависит от 
технологии приготовления образца, условий отжига и энергетического положения уровня 
Ферми и ее величина возрастает с образованием более сложных дефектных агрегатов типа 
VCVSi или VCVSiVC [4]. Так как примесная диффузия в ЭС 6H SiC проводилась при более 
низкой температуре, чем отжиг облученных образцов 6H SiC, то можно предположить, что в 
наноструктуре 6H SiC при Т = 9000С дивакансионный комплекс не распадается и входит в 
состав дефектного азотосодержащего триплетного центра. Такое предположение 
подтверждается и тем фактом, что дивакансия VCVSi наблюдается в облученных образцах 
SiC после их отжига при Т = 8500С. Наблюдаемая сильная анизотропия g-фактора 
триплетного центра также говорит в пользу сделанного предположения, о том, что в состав 
дефектного центра входит сложный агрегатный комплекс, который приводит к понижению 
симметрии триплетного центра в наноструктуре 6H SiC.  

Работа выполнена при поддержке проектов SCOPUS IZ73Z0_127945/1 и SAFMAT 
CZ.2.16/3.1.00/22132. 
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The samples of GaAs and GaP under investigation were Czochralski-grown with orientation 

(111) and n-type doped with Te up to 1·1016 and 8·1016 cm-3 carriers concentration, respectively. 
The defect structure of our samples was previously studied using the photoluminescence (PL) 
method. The PL spectra of semiconductors were measured in the 0.5–2.0 eV spectral range at 
temperatures between 77 and 300 K under excitation by the PZh-100 lamp radiation (hvex > 2 eV) 
passing through the crossing filters. The PL data were normalized to the initial value of band 
intensity. Atomic force microscopy (AFM) was applied to study the modification of surface 
characteristics. Two groups of samples were treated in the single-pulse regime (I) of weak magnetic 
treatment (WMF) with different values of B: 8 and 60 mT. The duration of WMF pulse in this case 
was τI = 30 ms. The multi-pulse regime (II) with parameters B = 60 mT, f = 10 Hz, τII = 1.2 ms, t = 
60 s was the second type of applied treatment. The specimen receiving no WMF treatment was used 
as a reference. 

The initial GaAs spectrum at 77 K exhibits two well-resolved luminescence bands at 1.01 and 
1.21 eV. The first peak is attributed to VGaVAs or CuGaVAs, and the second one is assigned to 
VGaTeAs complexes [1]. The PL spectrum in the red region of GaP single crystals contains two 
bands near 1.7 and 1.3 eV at 77 K. The first band may be associated with low tellurium 
concentration [2], but the second peak corresponds to O impurity [3]. The quenching of the 
impurity emission of gallium phosphide and high-energy band of gallium arsenide at increase of the 
temperature were observed and described by the well-known low: 

kT
ET

Ae

II Δ
−

+
=

1

0  

with I0 being the PL intensity at T→0, ΔE – activation energy and A – some constant, respectively.  
Exposure to MF in regime I resulted in decrease of the intensity of almost all observed bands. The 
behavior of PL bands is oscillatory with attenuation to some steady state. The pulse of MF with B2 
= 60 mT results in other features. After exposure, the intensity of PL peaks does not vary essentially. 
But after some period of time (5–8 days), the transformation of recombination spectra was 
detected. The intensity of impurity PL increased for GaP by almost twice and for GaAs by almost 
1.5 times, respectively. The MF exposure in regime II results in small decrease in observable 
emission intensity. The relaxation process of PL bands was observed in further measurements. The 
synchronous changes until reaching some quasi-steady state appeared. The latter almost did not 
differ from the initial ones for GaAs crystals, but differed essentially for GaP. The least sensitivity 
to the given regime of treatment was obtained for GaAs crystals. Apparently, the longer-term 
regime is needed for this material. 

Such features of the PL changes of semiconductors studied could be caused by two competing 
factors: (i) change of radiative and non-radiative transition probabilities and (ii) change of the 
concentration of recombination active centers. In our case, essential changes of empirical constants 
in Eq. (1) were not detected. We consider therefore the second reason to explain the observed 
features. It is known [4] that WMF treatment can result in migration of non-metallic component of 
binary semiconductor compound in the bulk. It is possible, in our case, that enrichment of the 
surface of the material under study with Ga atoms was observed (the migration of As atoms into the 
bulk coincides formally with appearance of more gallium on the surface as compared with reference 
case). Likely, due to WMF treatment the destruction of non-equilibrium vacancy-contained 
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complexes occurred. After that VAs appeared in the bulk of III–V compounds. Such point defects 
have small lifetimes and can take part in the formation of defect complexes. The latter may serve as 
recombination centers. It seems that the level of mechanical stresses decreases with the increase of 
the level of the structural perfection of multilayer structures. Unfortunately, such state of 
semiconductor material is thermodynamically unstable and the reverse processes are noted some 
time after the treatment. In this case, some As atoms are not able to return to their initial state after 
the WMF treatment. This occurs because they occupy more energy-favorable places. As a result, 
there is a tendency for PL spectra to return, after 30 days since the treatment, to the positions only  
slightly different from the initial ones. After 60 days, almost all PL curves have returned to their 
initial positions. 

Evolution of surface parameters of GaP collected in Table. 
No dependence between modified by WMF high values and the 
values of magnetic induction during treatment regimes was 
established. However, the general principles of WMF influence 
on the surface are found, namely: (i) surface smoothing, perhaps, 
due to the diffusion of non-metallic component of binary 
compound to the semiconductor surface, (ii) long-term period of 
reorganization in GaP crystal microrelief, (iii) the main changes 
in surface characteristics appear after some time period since the WMF treatment as well as 
spectroscopic researches data. 

State of 
samples Rms(nm) Ra(nm)

Initial state 6.50 4.85 
As- treated 6.51 5.12 
7 days after 
treatment 5.35 4.24 

Thus, we can discuss the impurity-defect reorganization in semiconductor materials using the 
modification of their spectroscopic and morphological properties. One can propose the following 
scheme of defect structure modification caused by WMF treatment. First of all, it is the destruction 
of vacancy complexes in the material bulk. Then the diffusion of destruction products (e.g., 
vacancies) starts. It can take place during the long-term period (up to several months for some 
semiconductors). First, we have the enrichment of the near-surface region of semiconductor 
material by III-group component. Later, the reverse process could be observed due to the 
concentration gradient of As atoms. Due to these transformations in defect structure of the samples 
studied, the non-monotonic and long-term changes in spectroscopic and morphological 
characteristics of semiconductor materials are observed. 

The important feature of our results is the sensitivity of semiconductor material to both the 
single-pulse and multi-pulse treatment. The energy of free electrons is very low to induce the 
observed transformations. Therefore, we used the spin mechanism to explain the obtained results of 
experiments. WMF causes reorientation of electron spin. This can result in weakening of chemical 
bonds and destruction of the complex formed by this atom. As a result, non-equilibrium native point 
and impurity defects appear that induce local quasichemical reactions. The next evolution of 
appeared products causes processes related to long-term transformations of the physical properties 
of semiconductor material 

 
References 

1. K.D. Glinchuk, A.V. Prokhorovich, V.E. Rodionov, V.I. Vovnenko, The scheme of 
electronic transitions via 0.94, 1.0, 1.2, and 1.3 eV radiative centres in n-GaAs, Phys. Status 
Solidi (a) 41 (1977) 659–668. 

2. S.M. Dishman, D.F. Dalg, W.P. Knox, Deep hole traps in n-type liquid encapsulated 
Czochralski GaP, J. Appl. Phys. 43 (1972) 4693–4705. 

3. A.A. Bergh, P.G. Dean, Light-Emitting Diodes, Clarendon Press, Oxford, 1976. 
4. M.N. Levin, G.V. Semenova, T.P. Sushkova, V.V. Postnikov, B.L. Agapov, Effect of a 

pulsed magnetic field on the real solid-solution structure in the Sb–As system,Phys. Solid 
State 45 (2003) 639–642 

 27



Лашкарьовські читання – 2012 

Влияние предварительного отжига на центры NO3
2- в 

синтетическом гидроксилапатите 
 

Носенко В.В.1, Ворона И.П.1, Ищенко С.С. 1, Баран Н.П.1, Затовский И.В.2, 
Городилова Н.А.2 

  
1Институт физики полупроводников им. В.Е. Лашкарёва НАН Украины 

проспект Науки, 45, Киев 03028, Украина, vv_nosenko@yahoo.com  
2Киевский национальный университет им. Т. Шевченка 

ул. Владимирская, 64, Киев 01033, Украина 
 
Синтетический гидроксилапатит (ГАП), Ca10(PO4)6(OH)2, в настоящее время 

рассматривается как перспективный высокочувствительный ЭПР дозиметр и перспективный 
материал для костных имплантатов. Как правило, он получается из водного раствора 
нескольких солей, в состав которых, кроме карбонат-ионов СО3

2-, входят также нитрат-ионы 
NO3

-. При определенных условиях нитрат-ионы могут диффундировать в решетку ГАП, 
модифицируя свойства полученного материала. При облучении такого материала 
ионизирующим излучением или ультрафиолетовым (УФ) светом в нем образуются 
парамагнитные центры NO3

2-, которые могут быть исследованы методом ЭПР. Процессы 
вхождения NO3

- в ГАП и свойства центров NO3
2- изучены недостаточно. Целью данной 

работы является изучение влияния предварительного (до облучения) отжига нитрат-
содержащих и нитрат-карбонат-содержащих ГАП на NO3

2- центры. В дальнейшем такие 
образцы будем обозначать (N)ГАП и (C,N)ГАП, соответственно. 

В результате исследований установлено, что влияние предварительного отжига, 
производимого в интервале температур 20-6000С на центры NO3

2- в синтетическом ГАП, 
зависит от примесного состава ГАП и типа излучения, которым создаются парамагнитные 
центры. 

Показано, что спектр ЭПР центров NO3
2-, который появляется в неотожженных 

(C,N)ГАП как после γ-, так и после УФ облучения, описывается параметрами 
g⎜⎜ = 2.0017±0.0003, g⊥ = 2.0057±0.0003, А⎜⎜ = 6.80±0.05 мТ, А⊥ = 3.45±0.02 мТ, что 
согласуется с результатами предыдущих исследований [1, 2]. В образцах неотожженных 
(N)ГАП после облучения γ-лучами или УФ- светом появляется сигнал ЭПР центров NO3

2- с 
параметрами g⎜⎜ = 2.0017±0.0003, g⊥ = 2.0057±0.0003, А⎜⎜ = (6.70±0.05) mT, 
А⊥ = (3.27±0.02) mT, которые наблюдались в работе [3]. 

В (C,N)ГАП при отжигах параметры центров NO3
2- не изменялись, в то время как в 

(N)ГАП такое изменение наблюдалось при Tann≥2000С и состояло в увеличении сверхтонкого 
параметра А⊥ от 3.27 мТ до 3.38 мТ и появлении двух новых центров с А⊥ равными 3.67 мТ и 
4.41 мТ. При γ-облучении образовывались оба новых центра, а при УФ- облучении только 
центр с А⊥ = 3.67 мТ. 

Зависимость количества центров NO3
2- от температуры отжига как в (N)ГАП, так и в 

(C,N)ГАП носит немонотонный характер. Предположительно эта немонотонность 
обусловлена выходом из ГАП молекул воды и связанной с этим процессом как качественной, 
так и количественной перестройкой дефектной системы ГАП. 
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Інтерес до дослідження внутрішніх механічних напружень, що супроводжують 

переніс тепла, незважаючи на давню історію питання [1], не зменшується, судячи з кількості 
публікацій. Однак з незрозумілої причини фотопружний ефект, суть якого полягає у 
виникненні подвійного променезаломлення у ізотропній речовині під дією зовнішнього 
направленого зусилля, ігнорується при дослідженні особливостей теплопровідності за рідким 
виключенням [2]. Можливо, недостатні абсолютні значення виникаючого при цьому 
напруження (деформації) та відповідного йому двопроменезаломлення в умовах недостатніх 
перепадів температури призвели до того, що використання звичайного оптико-
поляризаційного метода у дослідженні термопружності було обмежено.  

 Однак використання модифікованої методики (модуляційної поляриметрії) дозволяє 
на декілька порядків збільшити виявну здатність, значно розширити діапазон вимірювальної 
величини напруження и, як наслідок, у цілому підвищити інформаційну продуктивність 
методу [3]. Суть модифікації полягає у тому, що в традиційну оптико-поляризаційну схему 
додається модулятор поляризації (МП) електромагнітного випромінювання. Його 
розташовано після зразка, та разом з лінійним поляризатором виконує роль динамічного 
аналізатора стану поляризації випромінювання, що пройшло крізь зразок.  

Оскільки деформації від термонапружень пов’язані з напрямком градієнту 
температури, то азимут електричного поля зондуючої хвилі у вихідному стані потрібно 
встановити під кутом 450 відносно оптичної осі зразка, так що Ex = Ey. В цьому випадку, 
випромінювання, яке було у початковому стані лінійно поляризованим, при розповсюдженні 
крізь анізотропний об’єкт, що досліджується перетворюється частково у циркулярно 
поляризоване. Таким чином, сигнал фотодетектора, що реєструється синхронно-фазовим 
нановольтметром на частоті модуляції, має вигляд ІV ≈ Іоsin(Δϕ)sin(ωt) [4], тобто виражається 
величиною та знаком циркулярної компоненти випромінювання V, яка являється 
безпосередньою мірою фазової анізотропії (в лінійному випадку внутрішнього механічного 
напруження). Деформаційна чутливість вимірювальної системи визначалася з порівняння 
сигналів стандартної чвертьхвильової пластинки та еквівалентного зразка, який піддавався 
контрольованій величині одноосного механічного напруження. В нашому випадку дуже 
добре виконується умова Δϕ << 1, що дає підстави для використання співвідношення ІV ≈ Δϕ 
у отриманому діапазоні величини. 

Зразок представляв собою пластинку з розмірами (см) lx×ly×lz = 1×5×2, вирізану з 
заготовки кварцового скла, що використовується для виготовлення оптичних виробів. Зразок 
було встановлено на ситалову підкладку з нікелевою плівкою-резистором на її поверхні, яка 
грала роль джерела тепла. Площа резистора порівнянна з площею торця пластинки (1х2 см2),  
а режим його електроживлення не перевищував потужності 1 Вт. Ситалова підкладка 
приєднувалась до пристрою переміщення вдовж осі у, що управлявся кроковим двигуном. 

Вимірювалась величина двопроменезаломлення у двох варіантах, по-перше як 
функція координати зразка вздовж напрямку теплового потоку в характерні моменти часу 
його розповсюдження та, по-друге як функція часу в певних точках зразка. Результати 
вимірювання по першому варіанту представлені на рис. 1(а) у вигляді координатних 
залежностей величини анізотропії. Викликана неоднорідним градієнтом температури 
стаціонарна деформація пружного твердого тіла описується рівнянням Пуассона, яке у 
системі наших координатах має вигляд [5] 
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 Де u – потенціал, пов’язаний з координатною функцією температури (енергії Фермі), 
σ – нормальна компонента механічного напруження, 1/τ -  коефіцієнт пропорційності. Саме 
права частина співвідношення (1) представлена на рис. 1(а) у вигляді експериментального 
результату. Його можна використати при рішенні оберненої задачі нестаціонарної 
термопружності, яка полягає у отриманні такої функції в просторі координата-час, втора 
похідна якої відображала б результат вимірювання. Однак, набагато простіше отримати цю 
функцію подвійною операцією графічного інтегрування отриманих експериментальних 
залежностей, забезпечив визначеність інтеграла відповідними умовами. 

Результати вимірювання по другому варіанту представлені на рис. 1(б) у вигляді 
залежностей від часу величини механічного напруження, що індукована тепловим потоком у 
трьох фіксованих координатах зразка. Динаміка у часі та в просторі процесу 
теплопровідності при відсутності дисипації енергії виражається рівнянням:  
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Якщо у рівнянні (1) потенціал u прийняти за температуру T(y), то при рівності лівих 
частин рівнянь 1 та 2 отримаємо вираз корисний для інтерпретації результатів рис. 1(б): 

 σk
t
T

=
∂
∂        (3) 

де k - коефіцієнт пропорційності.  З нього випливає, що інтегруванням функції σ(t) можна 
отримати середню по перерізу зразка температуру при умові придання інтегралу 
властивостей визначеного. Результат такої дії приведений на рис. 2. 
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Рис. 1. Розподіл величини механічного напруження у зразку обумовлений 
тепловим потоком від нагрівача потужністю 1 Вт: (а) – по координаті у різні 
моменти часу, (б) – по часу в певних точках зразка. 
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Рис. 2. Динаміка температури у часі в 
певних точках зразка отримана 
інтегруванням експериментальних 
функцій рис 1(б). 
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Відмітимо також, що амплітуди у приведених на рис. 1(б) залежностях визначаються 
величиною div(gradT) ≈ σ. У відповідності з приведеним співвідношенням екстремум у 
кожній з кривих відображає максимальну кривизну залежності Т (рис. 2), що спостерігається 
при відповідних координатах зразка (y = 1; 2,5; 4 см). Оскільки усі три функції Т по умовам 
експерименту є монотонними, то координата екстремуму σmax може служити прикметою 
теплового фронту, а інформація про динаміку теплового потоку може бути отримана з 
просторово-часових залежностей екстремуму функції σ. Дійсно, між положенням 
екстремумів на шкалі часу та значеннями y-координат, при яких реєструється залежність 
σ(t)max, встановлено строго лінійний зв’язок. Якщо судити о швидкості теплового потоку по 
переміщенню у часі та в просторі точки максимальної кривизні змінній у часі температурної 
функції, то з відміченого вище лінійного зв’язку можна зробити висновок про незалежність 
коефіцієнта теплопровідності від температури у межах використаного діапазону її величини. 

Однак, як видно з рисунку динаміка теплового потоку дещо не очікувана в том сенсі, 
що практично у будь-якій точці зразка вздовж оси у виникає напруження одночасно з 
включенням нагрівача. Ця обставина пояснюється участю у перенесені тепла радіаційної 
складової, чому сприяють близькі по розташуванню спектри випромінювання нагрівача та 
поглинання скла. Прояв радіаційної природи теплопереносу було підтверджено 
експериментально. Сигнал двопроменезаломлення з’являвся й у випадку, коли між 
нагрівачем та зразком, що досліджувався залишався зазор величиною в декілька міліметрів. 

Таким чином, у представленій роботі методом модуляційної поляриметрії в пластинці 
кварцового скла було досліджено лінійне двопроменезаломлення, індуковане тепловим 
потоком від резистивного нагрівача на торці. Отримані розподіл величини напруження 
вздовж напрямку теплового потоку в певні моменти часу та залежність його від часу при 
певних координатах зразка. Графічним інтегруванням експериментальних характеристик 
вирішена обернена задача нестаціонарної термопружності, результати якої мають вид 
температурної у часі та просторі функції. Показано, що динаміка точки максимальної 
кривизни температурної функції T(y) є міткою теплового фронту в процесі установлення 
теплового потоку. Зроблено висновок про присутність у теплоперенесенні радіаційної 
складової. 
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Моделювання фотонного транспорту в речовині,  
рентгенівський діапазон 
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1Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

 
Рентгенівське випромінювання дуже широко використовується в різних областях: в 

медицині, на виробництві. І основним є питання радіаційної дози (поглинутої енергії), і для 
розрахунку необхідної енергії і потужності джерела, так і для вирішення питань радіаційного 
захисту. В більшості ситуацій на практиці проведення відповідні експериментальні 
вимірювання може бути дорогим, або не можливим взагалі. А системах із складною 
геометрією теоретична оцінка також може бути неприйнятною. І вирішенням цього питання 
може бути комп’ютерне моделювання опромінення. 

Для систем, які складно описати аналітично найефективнішим підходом є статистичне 
комп’ютерне моделювання, або метод Монте-Карло. При цьому досліджуваний процес 
розбивається на окремі дискретні події і система описується імовірностями реалізації кожної 
події за певних умов. Потім комп’ютер перебирає велику кількість подій і накопичує 
статистику. 

У випадку рентгенівського випромінювання однією подією буде політ фотона, 
згенерованого джерелом, а для оточуючої геометрії необхідно задати параметри речовини і 
визначити імовірності взаємодії між фотоном і речовиною, а, також, характер і результат 
таких взаємодії. 

Сам факт взаємодії фотона з речовиною визначається довжиною вільного пробігу, яка 
в свою чергу залежить від елементного складу речовини, від густини речовини і від енергії 
фотона. 

Взаємодія, яка відбулася між фотоном і речовиною може протікати за кількома 
сценаріями, а саме, для діапазона енергій 1КеВ – 10МеВ, характерними є наступні сценарії: 
розсіяння Релея, розсіяння Комптона, фотоефект, генерація електрон-позитронних пар. 

Розсіяння Релея супроводжується зміною напрямку руху фотона без зміни його 
енергії, воно характерне для низьких енергій з діапазону, який розглядається. Передача 
енергії від фотона речовині не відбувається. 

Фотоефект супроводжується повним поглинанням налітаючого фотона, при цьому з 
атома вилітає електрон. В даному діапазоні енергій транспорт електронів звичайно не 
враховується, тобто вважається, що вільний електрон втрачає свою енергію в тому ж місці, 
де і був утворений. Також іншим проявом фотоефекту є характеристичне випромінювання. 
Поглинута енергія складається з енергії налітаючого фотона і енергії електрона. 

Ефект Комптона – це непружна взаємодія, налітаючий фотон втрачає частину своєї 
енергії і змінює свій напрямок руху. В поглинуту дозу враховується втрачена енергія. 

Генерація електрон-позитронних пар може відбуватися якщо енергія налітаючого 
фотона перевищує 1,022 МеВ. При цьому фотон зникає, і утворюється електрон і позитрон. 
Враховуючи їх енергії так само, як і для фотоефекту вважати, що вони поглинаються в місці 
взаємодії. 

Імовірнісні співвідношення щодо того, яка саме взаємодія відбувається в кожному 
конкретному випадку для заданої енергії фотона і певного атома речовини можна взяти з 
спеціальних таблиць, наприклад (The Evaluated Photon Data Library, 1997 version (EPDL97), 
Lawrence Livermore National Laboratory). 

 Отже, одна подія в моделюванні буде виглядати наступним чином: 1. Генерація 
фотона з певною енергією і напрямком; 2. Перевірка наявності взаємодії в кожному шарі 
середовища, в якому розповсюджується фотон; 3. У випадку взаємодії реалізація одного з 
сценаріїв взаємодії; 4. Якщо в результаті взаємодії фотон не поглинувся, то розгляд його 
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руху продовжується, в супротивному випадку подія вважається завершеною і можна 
переходити до наступної. 

Після розрахунку великої кількості подій одержується статистика розповсюдження 
фотонів в заданій геометрії. Тобто розподіл енергії в речовині при опроміненні заданим 
джерелом. Цей результат і є метою комп’ютерного моделювання фотонного транспорту. 
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Как известно, в условиях полного внутреннего отражения (ПВО) в оптически менее 

плотной среде существование неоднородных эванесцентных волн (ЭВ) возможно даже в 
отсутствии поглощения (в частности в оптически прозрачных средах). В последние годы 
резко возрос интерес к условиям формирования и свойствам этого типа электромагнитных 
возбуждений. В монографии [1] отмечено, что на границе раздела  оптически изотропных, не 
поглощающих и немагнитных сред максимальное (четырехкратное) усиление интенсивности 
эванесцентных волн ТМ- типа по отношению к падающей извне объемной p- волне 
достигается при угле падения pϑ , равном критическому углу ПВО pcϑ . Этот вывод был 
основан на анализе амплитудного коэффициента прохождения, который вне  области ПВО 
можно представить в виде:  
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где αZ~  и  - поверхностный импеданс для ЭМВ с поляризацией αZ ps,=α  в оптически 

более плотной ( αZ~ ) и менее плотной ( ) средах,  соответственно. Однако условие 

достижения максимума коэффициента прохождения объемной ТМ- волны (
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pcϑϑ =  [1] отвечает =0, т.е. возбуждению в оптически менее плотной, изотропной среде 
особой объемной волны с поляризацией p- типа. Особая объемная волна - это 
однопарциальная волна, у которой в любой момент времени мгновенный поток энергии через 
границу раздела сред равен нулю [2]. 

pZ

Таким образом, вопрос об условиях достижения в области ПВО максимума 
интенсивности эванесцентной волны ТМ- или ТЕ- типа,  бегущей вдоль границы раздела 
прозрачных диэлектрических сред, фактически остался открытым. 

На примере границы раздела двух прозрачных диэлектриков в постоянном внешнем 
электрическом (магнитном) поле показано, что условие максимального усиления 
интенсивности эванесцентных электромагнитных волн ТМ- (ТЕ-) типа однозначно 
определяет собой закон дисперсии соответствующей особой поверхностной волны, для 
которой мгновенный поток энергии через границу раздела сред в любой момент времени 
равен нулю. 
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Современное развитие микро- и оптоэлектроники требует создания новых материалов с 
широким диапазоном физических свойств. В последние годы начала реализоваться идея 
создания нового класса веществ – сегнетомагнетиков (мультиферроиков), сочетающих 
особые диэлектрические (сегнето-, сегнети- и антисегнетоэлектрические) свойства с 
особыми магнитными (ферро-, ферри- и антиферромагнитными) [1]. В таких веществах в 
некотором температурном интервале сосуществуют электрическая и магнитная дипольные 
структуры, что позволяет создавать на их основе многофункциональные элементы 
электронных схем. Актуальной является задача синтезирования и исследования веществ с 
повышенным взаимодействием магнитной и электрической подсистем, позволяющих 
создавать устройства, обладающие принципиально новыми функциональными 
возможностями. Целью настоящей работы является исследование структуры и оптических 
свойств тонких пленок мультиферроиков, синтезированных на основе феррита висмута, 
допированного катионами лантана.  

Прекурсоры для синтеза пленочных образцов изготавливали по керамической 
технологии. Синтез осуществляли по реакции: 

. Исходные порошки Bi2O3 (о.с.ч.), La2O3 

(о.с.ч.) и Fe2O3 (ч.д.а.), смешивали вручную. Перемешивание производили в течение 0,5 ч. в 
сухой керамической ступке и 2 ч. в ступке со спиртом. Спекание производили при 
температуре 1020±50K в керамическом сосуде на воздухе в течение 3 ч. Образцы помещали 
в холодную печь. Скорость нагрева около 10 K/мин. Охлаждали вместе с печью в течение 10 
часов.  

−++
−

+=+−+ 2
3

33
x1

3
x323232 OFeBiLa2OFeOBi)x1(OxLa

Тонкие пленки образцов LaxBi1–xFeO3 (x=0.0, 0.05, 0.10, 0.15) синтезированы методом 
«вспышки» на установке УВН–71Р–2 при температуре танталового испарителя выше 2000◦С. 
Подложки из стекла, находящиеся на расстоянии 100 мм от испарителя, разогревали до 
температуры 300◦С. Пленка более однородна по размерам кристаллитов, по отношению к 
объемному изоструктурному образцу, и имеет выраженную гранулированную структуру. 
Элементный анализ проведен методом энергодисперсионной спектроскопии. Результаты 
анализа представлены на рисунке 1. На спектрах не отмечено дополнительных пиков, 
связанных с элементами, не входящими в состав исследуемых соединений. Полученные 
данные указывают на отсутствие фаз примесей Bi2O3, Fe2O3 и Bi2Fe4O9.  

 
Рис. 1. – Результаты анализа состава пленки BiFeO3 

В силу особенностей синтеза BiFeO3 может иметь различную пространственную 
структуру: кубическую, ромбоэдрическую, тетрагональную, орторомбическую, 
гексагональную. При получении тонкопленочных образцов обнаруживают структурное 
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разнообразие, в зависимости от типа подложки, её ориентации, процесса осаждения пленки. 
Тонкие пленки часто кристаллизуются в структуре, которая не совпадает со структурой 
исходного объемного образца [2]. Для уточнения параметров элементарных ячеек применяли 
программу «Endeavour 1.2». Положения пиков и их интенсивности, находятся в хорошем 
соответствии с моноклинной структурой (рисунок 2).  

 

Рис. 2. – Измеренная (1) и рассчитанные (2), (3) рентгенограммы пленки La0,5Bi0,5FeO3  

Оптические спектры коэффициента отражения записывали с поверхности площадью 
1см2 при комнатной температуре в неполяризованном излучении в диапазоне от 400 до 
1000 cм-1 и от 1.5 до 6.0 эВ на Фурье-спектрометре (FTIR spectrometer Vertex 80V Bruker 
Corporation). На полученной в инфракрасной области спектральной зависимости 
коэффициента отражения системы LaхBi1-хFeO3, выражены решеточные резонансы, 
характеризующие колебательные свойства кристаллической решетки. По методу Тауца в 
модели прямых переходов в области фундаментального поглощения восстановлены 
величины оптической ширины запрещенной зоны образцов. Результаты, полученные для 
объемных и тонкопленочных образцов LaxBi1-xFeO3, приведены на рисунке 3.  
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Рис. 3. – Концентрационные зависимости величины ширины запрещенной зоны  

объемных (1) и тонкопленочных (2) образцов LaxBi1-xFeO3 
 
Содопирование матрицы феррита висмута ионами лантана и гадолиния приводит к 

снижению величин ширины запрещенной зоны по отношению к данным, наблюдаемым как в 
объемных образцах LaxBi1-xFeO3, так и в пленках таких же составов.  
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2. Tütüncü H.M., Srivastava G.P. Electronic structure and lattice dynamical properties of 

different tetragonal phases of BiFeO3. // Phys. Rev. – 2008. – B.78. – P. 235209-1 – 235209-10. 
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В настоящее время, актуальной является проблема изучения процессов получения и 
исследования физических свойств перовскитов, в которых в некотором температурном 
интервале сосуществуют электрическая и магнитная дипольные структуры. Эффекты, 
обусловленные взаимодействиями между состояниями спонтанной поляризации и 
спонтанной намагниченности, могут быть использованы для создания новых устройств 
памяти. Особенностью устройств памяти произвольного доступа, которые сочетают 
преимущества сегнетоэлектрических и магнитных свойств является хранение информации в 
форме энергонезависимых магнитных битов, которые могут переключаться электрическим 
полем [1]. Спиновое и поляризационное упорядочение в данных материалах можно вызвать 
посредством различных воздействий, так как температуры фазовых переходов различны.  

Феррит висмута относится к. сегнетомагнетикам, то есть к веществам, обладающим 
одновременно дальним магнитным спиновым и электрическим дипольным порядком. В этом 
составе сегнетоэлектрическая температура Кюри - 1098K, и антиферромагнитная 
температура Нееля - 643K. Кристаллическая решетка объемных образцов феррита висмута 
описывается ромбоэдрически искаженной перовскитной R3c структурой. Параметры 
элементарной ячейки - a=3.96 Å, α =89.76°. Отсутствие выраженных ферромагнитных 
свойств в данном соединении является основным препятствием для его широкого 
практического применения. Симметрия кристаллической решетки феррита висмута 
допускает существование линейного магнитоэлектрического эффекта, спонтанной 
намагниченности и тороидного магнитного момента. Однако в объемных образцах их 
наблюдение оказывается невозможным из-за наличия пространственно-модулированной 
спиновой структуры циклоидного типа. Целью работы является исследование условий и 
механизмов возникновения слабо выраженных ферромагнитных свойств в феррите висмута 
при подавлении спиновой циклоиды.  

Антиферромагнитная структура BFO при температурах, меньших точки Нееля, 
представлена спиральной спиновой циклоидой с шагом 62нм, несоразмерным периоду 
кристаллической решетки. В ней спиновая система сохраняет в ближайшем окружении 
антиферромагнитный порядок G-типа, но изменяется вдоль направления распространения 
циклоиды. Разрушение спиновой циклоиды может быть вызвано несколькими причинами. 
Наиболее известными являются: допирование, вызывающее частичное замещение ионов 
висмута редкоземельными элементами; допирование, вызывающее частичное замещение 
ионов железа ионами 3-d элементов; помещение образцов в сильные магнитные поля; 
помещение образцов в области высокого давления; получение тонкопленочных и 
наноразмерных образцов, в которых существование циклоиды оказывается невозможным из-
за размерного фактора. В настоящей работе были исследованы изменения магнитных 
свойств феррита висмута при помещении образца в сильное магнитное поле, изучены 
магнитные свойства тонких пленок.  

Внедрение редкоземельных ионов в перовскитоподобные составы на основе феррита 
висмута приводит к возникновению магнитного порядка G-типа, когда антиферромагнитно 
упорядоченные спиновые магнитные моменты железных подрешеток, за счет скашивания, 
формируют слабый ферромагнитный момент. Можно предположить следующие причины 
возникновения спонтанной намагниченности и изменения ее величины, вызваные 
допированием: 1) изменение структуры; 2) изменение кислородной стехиометрии; 
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3)  возникновение ионов железа переменной валентности (Fe2+, Fe3+); 4) подавление 
спиновой циклоиды. 

Вибрационный магнетометр (VSM «Oxford») был использован для измерения 
намагниченности как функции температуры и магнитного поля. Исследована эволюция 
формы петли магнитного гистерезиса в зависимости от вида и концентрации допирующих 
ионов. В объемных ромбоэдрических образцах BiFeO3, наблюдается линейная зависимость 
величины удельной намагниченности от величины магнитного поля, типичная для 
скомпенсированных антиферромагнетиков. Полевые М(H) зависимости образцов 
LaxBi1−xFeO3 указывают на присутствие слабого ферромагнитного момента. Несмотря на то, 
что допирующие ионы являются магнитоактивными, их магнитные моменты не могут 
способствовать возникновению ненулевой остаточной намагниченности и высокой 
коэрцитивности в LaxBi1−xFeO3, если спиральная модуляция спинов в железной подрешетке 
остается неподавленной. Внедрение редкоземельных ионов в перовскитоподобные составы 
на основе феррита висмута приводит к возникновению магнитного порядка G-типа, когда 
антиферромагнитно упорядоченные спиновые магнитные моменты железных подрешеток, за 
счет скашивания, формируют слабый ферромагнитный момент. 

В отличие от BiFeO3, который является антиферромагнетиком и проявляет линейную 
зависимость величины удельной намагниченности от величины приложенного магнитного 
поля, М(H) зависимости образцов LaxBi1−xFeO3 указывают на присутствие слабого 
ферромагнитного момента. Возникновение намагниченности связано с антисимметричным 
обменным механизмом и вызвано подавлением спиральной модуляции спинов. Хотя 
структурные изменения образцов, регистрируемые методами рентгеновской рентгенографии 
и диэлектрической спектроскопии, невелики, как свидетельствуют результаты магнитных 
измерений, даже 5% замещение катионов висмута в исследуемых объектах приводит к 
разрушению спиновой циклоиды и возникновению слабого ферромагнитного отклика. 
Производя катионное замещение, мы легко разрушаем циклоиду, в то время как для 
достижения спин-флоп эффекта, требуется приложение больших магнитных полей (до 15-
17 Тл) [2].  

Объективными свидетельствами наличия магнитных свойств служат результаты 
сравнения восстановленных методом магнитно-силовой микроскопии изображений 
топографии поверхности, фазы и амплитуды магнитных полей тонкопленочных образцов. На 
основе анализа полученных данных можно предположить, что в наноразмерных структурах 
BiFeO3 причиной намагниченности является слабый ферромагнетизм. Дополнительным 
подтверждением данному утверждению могут служить недавно проведенные измерения 
магнитной структуры тонких пленок BiFeO3 [3]. Согласно данным измерениям только в 
случае моноклинной кристаллической структуры наблюдается на опыте магнитное 
упорядочение -типа, когда ион  со спином «вверх» окружен шестью ионами  со 
спином «вниз». Остается при этом открытым вопрос о физических причинах нарушения 
коллинарности магнитных подрешеток в случае тонких пленок BiFeO3 и, как следствие, 
появление слабого спонтанного магнитного момента. По-видимому, существенный вклад во 
взаимодействие, разрушающее коллинеарность магнитных подрешеток железа -типа в 
случае наноразмерных структур вносит взаимодействие тонкой пленки с подложкой. Именно 
силы поверхностного натяжения между пленкой и подложкой во многом определяют 
физические свойства наноразмерных материалов. 

G +3Fe +3Fe

G
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Рассматривается физическая ситуация, когда в плёнке возникает режим резкого 

локального нарастания тока, который, в результате, может привести к тепловому пробою. 
Этот режим стабилизируется при достаточно большом внешнем, по отношению к плёнке, 
сопротивлении. В этом случае на плёнке возникает случайное число светящихся 
мезоплазменных каналов. На основе феноменологической теории теплового пробоя плёнок 
полупроводниковых материалов проанализирована модель этого явления с точки зрения 
возможности стабилизации режима пробоя и при этом образуются т.н. долгоживущие 
светящиеся мезоплазменные каналы. В рамках этой модели вычислена предельное 
распределение вероятностей для случайного числа каналов, которые могут образоваться из 
большого числа тепловых флуктуаций на плёнке. Изменение температурного поля ),( txT

r
 на 

плёнке описывается уравнением теплопроводности с распределённым по всему объёму 
плёнки источником джоулева тепла 

,
2 )()())(( tTTTc ΕΤ+∇∇=

⋅
σκρ  

где ρ  - плотность вещества,  - удельная  теплоёмкость, c )(Tκ  - коэффициент 
теплопроводности вещества, )(Tσ  - удельная электропроводность материала и 

,))),(()(1()( 11
_

−

Σ

− ∫Σ+Ε=Ε ydtyTt rrσσ  

Ε  - величина электродвижущей силы,  - средняя электропроводность цепи, а 
интегрирование производится по всей плоскости плёнки 

_
σ

Σ . Мы используем простейшие 
аппроксимационные зависимости )(Tκ , )(Tσ , приводящие к неустойчивости, которая 

развивается в тепловой пробой, κκ =)(T , )()( 0 mTTT −′+= σσσ , . Процесс образования 
мезоплазменных каналов удобно  описывать в терминах  сокращённого набора переменных - 
положением этих каналов на плёнке и амплитудами их температур. Для  набора амплитуд 
температуры каналов, усреднением по их объёму уравнений (1), (2) получается следующая 
система уравнений 

0〉′σ

,)1( 2

1

.
−

Ν

=
∑Θ+Θ+Θ−=Θ
i

iiii ba η  0TTii −=Θ  .,...,2,1 Ν=i   (1) 
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В предположении, что начальные данные динамической системы экспоненциально 
распределены, находится распределение вероятностей для числа n компонент этой системы, 
которые в процессе движения превзойдут некоторую заданную температуру зажигания *Θ . 

Это распределение в пределе ∞→Ν , 0/ *0 →Θθ  при условии, что остаётся постоянным 

произведение νθ =Ν
Θ− 0/*l , приводит к асимптотически точному выражению в е вид

пуассоновского   распределения с показателем ν , νν −
Ν !n

n
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Графен– це новітній матеріал, який є моноатомним шаром атомів вуглецю з 

гексагональною кристалічною ґраткою. Цей матеріал демонструє ряд дуже цікавих фізичних 
властивостей (див. огляд [1] і посилання в ньому). Одною з особливостей графену є те, що 
залежність енергії вільних носіїв заряду E  від (модуля) імпульсу || pp r=  можна вважати 
лінійною в досить широкому спектрі енергій: 

                                                          pvE F±= ,                                                                    (1) 
де см/c – швидкість Фермі, знак плюс відноситься до електронів, а мінус– до дірок. 
Внаслідок такого закону дисперсії, ефективна маса  електронів і дірок в графені дорівнює 
нулю. Таким чином, властивості, які визначаються зонною структурою матеріалу будуть 
відрізнятись для графену та для “традиційних” напівпровідників з квадратичним 
(параболічним) законом дисперсії таких як Si, Ge, GaAs та ін. Зокрема, фізичні властивості 
колективних збуджень двовимірного електронного газу (2DEG), тобто плазмонів в графені 
відрізняються від властивостей плазмонів в квантових ямах (QW) на основі матеріалів з 
параболічним спектром (далі – плазмонів в QW). Як відомо, залежність частоти 

810≈Fv

ω  від 
модуля хвильового вектора  плазмонів в  QW має вигляд: k

                                                    )(2 2/3
2/1

*
0

0
2

kOk
m

ne +⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
±=

ε
πω ,                                                       (2) 

де – заряд електрона, – поверхнева концентрація електронів, e 0n 0ε –діелектрична 
проникність гетеро-структури, – ефективна маса електрона, доданок  показує 
залежність поправки до частоти від хвильового вектора при відході від довгохвильового 
наближення. Як можна бачити, у формулу (2) входить ефективна маса в знаменник виразу, 
тому, очевидно,  закон дисперсії для плазмонів в графені буде іншим.  

*m )( 2/3kO

В роботі [2] показано, що закон дисперсії для плазмонів в сильно легованому графені такий: 

                                                   )()( 2/3
2/1

0

2
4/1

0 kOkveng F +⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
±=

hκ
πω ,                                             (3) 

де – добуток факторів виродження по спінуvsggg = 2=sg  та по долинах ,  2=vg 0κ – 

діелектрична проникність (
2

1 0
0

εκ +
= , де 0ε – діелектрична проникність підкладки), – 

приведена стала Планка. Формули (2) і (3) отримані в довгохвильовому наближенні, тобто 
для малих значень k . Як легко бачити з формул (2) і (3), залежність частоти від хвильового 
вектора однакова: 

h

k∝ . Це пов’язано з тим, що ця залежність визначається Кулонівською 
взаємодією електронів, яка не залежить від спектру електронів. Але, як можна бачити з цих 
формул, залежність частоти від концентрації відрізняється суттєво: 0n∝ω  для типової 

квантової ями та 4
0n∝ω  для графену. Також фундаментальною відмінністю між спектрами 

(2) та (3) є те, що для графену  тоді як для звичайної квантової ями стала Планка не 
входить в закон дисперсії. Ці та інші відмінності якраз і виникають в наслідок різних законів 
дисперсії для електронів і як наслідок різних рівнянь руху для них.  

2/1−∝ hω

Як відомо, важливим методом для дослідження широкого кола фізичних явищ є 
прикладення електричного поля до системи яка досліджується. В цьому випадку 2DEG 
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рухається під дією цього поля з дрейфовою швидкістю. Наявність дрейфу електронів 
приводить до зміни закону дисперсії плазмонів. Нагадаємо, що при наявності дрейфу 2DEG в 
матеріалах з параболічним законом дисперсії, в спектрі плазмонів з’являється доданок  kv

rr
0 : 

                                                  )(2 2/3
2/1

*
0

0
2

0 kOk
m

nekv +⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
±=

ε
πω

rr ,                         (4) 

 
Також можна показати, що для максвелівської плазми (стаціонарна просторово-однорідна 
функція розподілу електронів по швидкостям задається зсунутою функцією розподілу 
Максвела), залежність частоти від дрейфової швидкості електронів, теж визначається 
доданком  і для більш широкого набору фізичних параметрів, в тому числі для будь-яких 

.  В даній роботі, ставиться задача отримання закону дисперсії для плазмонів у сильно 
легованому графені при наявності дрейфу електронів.  

kv
rr

0

k

 Для розв’язку поставленої задачі використовувалось кінетичне рівняння для функції 
розподілу  електронів у графені: ),,( tprF rr
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,                                                  (5) 

де ),( yxr =r , – відповідно сукупність координат та імпульсів (вісь  направлена 
перпендикулярно до площини графену); та

),( yx ppp =r z
e ),( zrrϕ – відповідно заряд та потенціал 

електронів, – час, – інтеграл розсіяння. Відмінність рівняння (5) від аналогічного 
рівняння для електронів в QW полягає в тому, що швидкість електронів в графені                  

t }{FI

p
pv

p
Ev F

r

r
r =

∂
∂

= , тоді як для QW: *m
pv
r

r = . Потенціал ),( zrrϕ  описується рівнянням Пуассона: 

                                                        ∫ −=Δ )()(
)2(

4
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2
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Ffpdzeg δ
πκ

πϕ
h

,                                          (6) 

де )(zδ – дельта-функція Дірака. Інтегрування в (6) проводиться по всіх імпульсах.  
Стаціонарна просторово-однорідна функція розподілу електронів )(0 pf r – знаходиться з 
розв’язку рівняння (5). У випадку сильно легованого графену, коли концентрація електронів 
достатньо висока, основним механізмом розсіяння є електрон-електронне розсіяння. В цьому 

випадку розв’язком кінетичного рівняння є 
1

1)( )(0 0

+
= −−

Tk
pvpv

B
xF

e
pf μ
r – зсунута функція 

розподілу Фермі-Дірака (дрейфова швидкість )0,( 00 vv =r  напрямлена вздовж осі x ), μ – 
хімічний потенціал, який визначається з умови нормування ;  і 0f Bk T  відповідно стала 
Больцмана і температура. Система рівнянь (5)-(6) є замкнутою системою нелінійних інтегро-
диференціальних рівнянь. Для опису коливань електронної плазми будемо використовувати 
лінійне наближення, а саме: tirki

k epfpftprF ω−+=
rrrrrr )()(),,( 0 , де )( pfk

r  мала добавка до функції 
)(0 pf r . В лінеаризованому кінетичному рівнянні для )( pfk

r  ми знехтуємо інтегралом 

розсіяння. Також потенціал представляємо у вигляді tirki
k ezzr ωϕϕ −=

rrr )(),( .  
Межі застосування такого підходу визначаються декількома умовами. Як вже 

зазначалось, графен повинен бути сильно легованим, оскільки в біполярному графені (який в 
даній роботі не розглядається) сильне міжзонне поглинання і загасання плазмонів. Велика 
концентрація електронів реалізується при TkB>>μ . Також, можна показати, що такий 
підхід справедливий коли 0nk π<<  і 1>>pωτ , де pτ –час релаксації імпульсу електронів. 
 Використовуючи описаний підхід можна отримати дисперсійне рівняння для 
плазмонів у графені: 
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У формулі (7), підінтегральна функція має усувний розрив в точці Дірака ( 0 ) і полюс, 
аналогічний до полюсу який є в дисперсійному рівнянні для плазмонів в QW і обходиться за 
допомогою правила обходу Ландау. Розрив автоматично усувається при переході в полярну 
систему координат. Після інтегрування по модулю імпульсу дисперсійне рівняння має 
вигляд: 
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Підінтегральна функція рівняння (8) має полюс тільки при kvF≤||ω , тоді як для плазмонів в 
QW аналогічний полюс існує при будь-яких ω  і , що приводить до ефекту загасання 
Ландау. Ця головна відмінність приводить до того, що для плазмонів в графені не існує 
загасання Ландау, оскільки, виявляється, дисперсійні криві не попадають в область 

k

kvF≤||ω  
при будь-яких фізичних параметрах, які можна розглядати в рамках підходу. 
 Інтегрування в рівнянні (8) було проведене аналітично за допомогою теорії лишків. 
Аналіз отриманого рівняння показав, що залежність спектру плазмонів від дрейфу 
електронів значно складніша ніж для максвелівських плазмонів, що пов’язано із залежністю 
хімічного потенціалу електронів від дрейфової швидкості. Хімічний потенціал зменшується 
при збільшенні дрейфової швидкості, тому модель не дозволяє розглядати швидкості близькі 
до . При Fv TkB>>μ , що можливо при Fvv <<0 , в довгохвильовому наближені розв’язок 
рівняння (8) такий: 
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В загальному випадку, залежність частоти від хвильового вектора знаходилось за допомогою 
чисельних методів розв’язку рівняння (8). Залежність (9) збігається з чисельними 
розрахунками при тих параметрах, при яких вона справедлива. Також, щоб задовольнити 
умови моделі необхідно створювати великі концентрації електронів. Це приводить до того, 
що доданок із дрейфовою швидкістю у формулі (9) дає малий вклад в спектр плазмонів. 
Чисельні дослідження показують, що перенормування частоти плазмонів дрейфом 
електронів збільшується при збільшенні хвильового вектора, але залишається не дуже 
великим при достатньо великих концентраціях електронів. Проте дрейф електронів впливає 
[3] на поляризацію випромінювання графену, що можна реєструвати на експерименті. 
 Також була обчислена високочастотна просторово-неоднорідна провідність 
електронів в графені як функція частоти та хвильового вектора. У випадку дрейфу 
електронів провідність є комплексним тензором другого рангу. Основна відмінність між 
провідністю електронів в графені та в QW полягає в тому, що  для графену дійсна частина 
провідності не дорівнює нулю тільки при kvF≤||ω  тоді як аналогічна дійсна частина 
провідності для електронів в QW завжди не нульова. Це пов’язано з тим, що дійсна частина 
провідності визначається полюсами у відповідних підінтегральних функціях. Також були 
отримані досить цікаві залежності провідності від проекцій хвильових векторів та частоти.  
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На сьогоднішній день досить актуальним є питання про побудову єдиної матричної 

моделі в методі Джонса, або Мюллера, що могла б описати анізотропні властивості 
довільного однорідного середовища, яке в загальному випадку характеризується наявністю 
всіх чотирьох видів анізотропії. Один з способів вирішення цієї задачі був сформульований в 
[1] у вигляді так званої узагальненої теореми еквівалентності, згідно якої вище зазначений 
клас середовищ описується як комбінація чотирьох однорідних шарів, кожен з яких 
характеризується одним з чотирьох базових видів анізотропії, і отримав назву 
мультиплікативного представлення анізотропного середовища. В загальному випадку можна 
скласти 24 комбінації з таких чотирьох анізотропних шарів, але існування двох теорем 
еквівалентності [2], а також ван де Хюлстівського принципу взаємності [3], призводить до 
реалізації лише двох фізично незалежних комбінацій, що називаються базисами, які в методі 
Джонса можуть бути представлені як: TCPTLPTCATLA  і TCPTLPTLATCA (тут Т – інтегральна 
матриця Джонса). Тому при дослідженні довільних однорідних анізотропних середовищ в 
рамках їх мультиплікативного представлення маємо неоднозначність, що до вибору базису їх 
розгляду. 

Разом з тим, ще одним підходом до побудови матричної моделі в методі Джонса є підхід 
на основі диференційної матричної моделі Джонса [4,5]. Використовуючи співвідношення  

 0
lim z
z

T IN
z

Δ
Δ →

−
=

Δ  
(1) 

для обох матричним моделей Джонса, які отримуються в фізично незалежних базисах 
мультиплікативної моделі, приходимо до однієї і тієї ж диференційної матриці Джонса: 

 

( ) ( )

( )( ) ( )

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

1 1cos2 cos2 2 sin 2 sin 2
2 2

1 12 sin 2 sin 2 cos2 cos2
2 2

i i ir i
N

i r i i i

δ ξ δ α ξ θ ϕ δ α ξ θ

ϕ δ α ξ θ δ ξ δ α ξ θ

⎡ ⎤− − + + − + + +⎢ ⎥
= ⎢ ⎥

⎢ ⎥− + + + − − + −⎢ ⎥⎣ ⎦  

(2) 

де 0 0 0 0, , , , , rδ α ϕ ξ θ  - питомі величини на одиницю довжини z в напрямку розповсюдження 
світла для параметрів лінійної та циркулярної фазової і амплітудної анізотропії 

Для відновлення елементів інтегральної матриці в методі Джонса на основі елементів 
диференційної скористаємось векторним рівнянням переносу сформульованому у методі 
Джонса [4]: 

 

dE NE
dz

=
 

(3) 

де E – вектор Джонса 2×1 який описує поляризаційні властивості світла, а N – диференційна 
матриця Джонса 2×2 яка описує анізотропні властивості середовища. Розв'язуючи 
диференційне рівняння (3) з початковими умовами 02 1 01 2(0) ; (0)E E E E= = , та підставляючи 
диференційну матрицю Джонса (2) отримаємо розв’язок який можна представити у вигляді 
системи двох алгебраїчних рівнянь. Знайшовши коефіцієнти отриманої системи за 
допомогою методу представленого в [6] (ці коефіцієнти є елементами шуканої інтегральної 
матриці), була отримана інтегральна матрична моделі  в методі Джонса для довільного 
однорідного анізотропного середовища: 
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( ) ( )( )0 0
1
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2 ( 1 ) 2 cos2 cos2
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A e ir i
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де

− + + ⎡ + + − + +

−

ϕ δ α ξ θ ⎤− + − + + +

δ α ξ θ ξ θ ⎥− − + + + + −
⎦

( ) ( )22 2
0 0 0 0 0 02 2 cos 2r i iA δ ξ ϕ δ ξ α θ= − + + + + − . 

Далі, отримана матрична модель (4) була застосована для дослідження властивостей 
довільного однорідного анізотропного середовища, а саме розв’язку спектральної задачі 
поляриметрії. Як відомо спектральною задачею в теорії поляриметрії є знаходження власних 
поляризацій та власних чисел анізотропного середовища [6], що характеризується певною 
матрицею, представленою в методі Джонса. Для знаходження власних поляризацій та 
власних чисел д я середовища, що писуєтьс  матрицею (4) можна скористатись 
наступними співвідношеннями: 

 

л о я

2
22 11 22 11 12 21

1,2
21

( ) 41
2e

T T T T T T
T

χ
− ± − +

=   (5) 

 
( )2

1,2 22 11 22 11 12 21
1 ( ) 4
2eV T T T T T T= + ± − +  (6) 

Підставляючи елементи матриці (4) , ; , 1,2i jT i j =  в рівняння (5) отримуємо власні 
поляризації  довільного однорідного анізотропного середовища: 

( )0 0
1,2

0 0 0 0

cos2 cos2i A
2 sin 2 sin 2r i i

δ α ξ θ
δ α ξ θ
±

χ
ϕ 

=
+ + −  

кщо в рівняння (5) підставити елементи диференційно матриці Джонса (2), отримаємо ті ж 

ї та 
інтегральної матричної моделі. Для визначення типу власних поляризацій можна 
скористатись наступними співвідношеннями, що дають 

m
(7) 

Я ї 
самі власні поляризації (7), а отже підтверджується твердження представлене в [4], про 
однаковість між собою власних поляризацій, що отримуються з диференційно

1,2 1,2,eθ  - азимути та ку
еліптичності власних станів поляризації: 

ти 

1,2 1,2
1,2 1,22 2

1,2 1,2

;
2 21 1

arctg e arctgθ
χ χ

2Re 2Im1 1χ χ⎡ ⎤ ⎡ ⎤⎣ ⎦ ⎣ ⎦

Пі

питанням є їх ортогональність яка реалізується за умови де * - 
позначає комплексне спряження. Перевірка цієї умови для власних  (7) 
риводить до висновку, що в загальному випадку для довільного однорідного анізотропного

= − = −
− +

 (8) 

дставляючи (7) в (8), отримуємо, що власні поляризації в загальному випадку є 
еліптичними. Також при дослідженні власних поляризацій певного класу середовищ 

актуальним  *
1 2 1e eχ χ = − , 
 поляризацій

п  

середовища власні поляризації є не ортогональними. Розв’язуючи рівняння *
1 2 1e eχ χ = −  , 

для власних поляризацій, представлених в (7), відносно параметрі  анізотропії б ли отримані 
умови ортогональності власних поляризацій в до у анізотропному 
середовищі: 

 

в у
вільному однорідном

0 0
0

0

2
r

ϕ ξδ

α θ

⎡ =⎢
⎢
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 (9) 

⎣
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Досліджуючи отримані умови (9), можна зробити висновки про відсутність ортогональності 
власних поляризацій в будь-яких однорідних середовищах з комбінацією трьох видів 
анізотропії (по черзі покладаємо рівним нулю один з параметрів , , , , , r0 0 0δ 0α ϕ ξ θ ), а також 
мо имати умови ортогональності власних станів поляризації 
середовищах з комбінацією двох видів анізотропії, що представленні в [7]. Зокрема з (9) 
випливає ортогональність власних поляризацій для будь-якого середовища з одним видом 
анізотропії [4]. Порівнюючи умови (9) з аналогічними умовами, отриманими в [8], для того ж 
класу середовищ в рамках мультиплікативної моделі, необхідно зазначити присутність 

татньо жорсткої умови на співвісність осей опроменезаломлення і дихроїзму: 

жна отр в однорідних 

α θ=дос дв , 
 відсутня в мультиплікативній моделі. яка
Підставляючи елементи інтегральної матриці (4) в (6) отримуємо власні числа довільного 

однорідного анізотропного середовища, що відповідають власним поляризаціям (7): 

 

1
2

1,2
Az

eV e
±

=  (10) 
Якщо застосувати с іввідношення (6) до диференційної матриці (2), то отримаємо 
експоненційний зв’язок між вла

п
сними числами диференційної та інтегральної матриці, що 

описує середовища одного і того ж класу, який представлений в [4]. З отриманого рівняння 
(10) маємо, що у загальному випадку довільного однорідного анізотропного середови
ласні числа є комплексними множниками (поєднання властивостей фазових (уявних) та 
мплітудних (дійсних) множників які відповідають середовищам з фазовою та амплітудною 
анізотропією). Також з (10) отримуємо власні числа для середов
ид

ща 
в
а

ищ з комбінацією трьох 
в ів анізотропії: 0 0ϕ =  при 0 0 0

2 2 2δ ξ ϕ≤ + исла амплітудні множники, а при 
2 2 2
0 0 0

 - власні ч

δ ξ ϕ> + - фазові. І на решті, з рівняння (10) можна отримати ті ж властивості власних 
чисел для однорідних середовищ з комбінацією двох та з одним видом анізотропії, що 
представлені в [7,3] відповідно. 

і
в  ищ. 

застосована для розв’язку спектральної задачі в 
 поляризації та власні числа власних хвиль, що 

розповсюджуються в довільному однорідному анізотропному серед
3. Були знайдені умови ортогональності поляризацій власних хвиль, що

довільному однорідному анізотропному середові, зокрема було виявлено жорстку 
т

iets, S. N Savenkov, ICAP, 2010, Vol. 1 P. 19-20. 
[6] R. M. A. Azzam, N. M. Bashara Elipsometry and polarized light, New-York , 1977. 

] I. S. Kolomiets, S. N. Savenkov, Y. A. Oberemok, USC
[8] S. Savenkov, Ye. Oberemok, I. Kolomiets et all AAPP, Vol. 89, Suppl. No. 1, P 82-25, 2011 

 
 

Висновки 
1. На основі диференційної матриці Джонса довільного однорідного анізотропного 

середовища та векторного рівняння переносу була побудована нтегральна матрична 
моделі  методі Джонса для відповідного класу середов

2. Отримана матрична модель була 
результаті якої були знайдені власні

овищі. 
 поширюються в 

умову на орієнтацію видів анізотропії, а також були проаналізовані властивос і 
власних чисел в залежності від співвідношень між параметрами анізотропії. 
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 завдяки 
їхньому застосуванню в світлових емітерах і напівпровідникових лазерах в ультрафіолетовій, 
голубій і зеленій областях спектру. Ультрафіолетові світлові
дослідженнях завдяки їхньому застосуванню в компактних
аналі
було
багат
Глиб
багат
дірко
себе 
прос

В цій статті
(0001). Ми дос
обчи
спект онного поглинання в в'юрцитній квантовій ямі і порівнюємо 
його  спектром поглинання в квантовій ямі з параболічними зонами. Ми використовуємо 
мікроскопічну багаточастинкову теорію на основі напівпровідникових Блохівських рівнянь тобто 
рівнянь Гейзенберга для оптичної поляризації і носіїв. 

дірковий
(випадок  енергії до фермієвської 
енергії

 
Фізичні властивості широкозонних групи-ІІІ квантовоямних систем досліджуються

 діоди і лазери набули значної уваги в 
 біологічних системах детектування, 

тичних приладах і в медичній діагностиці. Хоча число світлових діодів і лазерних діодів вже 
 продемонстровано [1,2]. Однак ці структури все ще знаходяться на етапі розвитку, і є ще 
о питань, що стосуються очікуваних характеристик і оптимальних конфігурацій приладів. 
оке розуміння впливу зонної структури на оптичні властивості допоможе відповісти на 
о запитань. Окрім того в цих матеріалах проявляються цікаві ефекти сильної електронно-
вої кулонівської взаємодії. Багаточастинкова взаємодія приводить до ефектів, які вміщують в 
екранування, зсув за фазою, перенормування ширини забороненої зони і заповнення фазового 
тору [3-6]. 

 ми розглядаємо квантову яму, яка перпендикулярна до напрямку вирощення 
ліджуємо інтеграл перекриття електронної і діркової хвильових функцій, 

слюємо енергію формування екситона в квантовій ямі, обчислюємо розширення екситонного 
ру, та обчислюємо спектр ексит

 зі

і заселеност
Ми вводимо наближення, яке спростить обчислення в розв'язанні задачі про електронно-

 газ, а саме розглядаємо задачу у випадку високих густин електронно-діркового газу 
 1<r ). Оцінюючи відношення кулонівської потенціальноїs

 отримаємо 

,49.02 2
===

meE
r C     2 πε nEF
s

h

концентрації електронно-діркового газу 213,10 −= смn , діелектричної проникливості 
у 38.9=

(1) 

для 
матеріал ε , приведеної ефективної маси електрона і дірки при Γ  точці 12.0=m , що 

ермі домінує у порівнянні з кулонівською потенціальною енергією при енергія . Це 
означає, зростанні густини вона зростає кулонівська енергія, і
будуть домінувати члени, які відповідають цикл ам [7]. 

Рівняння Гейзенберга для оптичної поляризації електронно-діркового газу прийме вигляд: 

0→srФ
 при швидше, ніж   при 0→sr  що

ічним діаграм
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кулонівський потенціал квантової ями, ε  - діелектрично проникливість основного матеріалу 
квантової ями, A - площа квантової ями в xy  - площині. 
Рівняння (2) описує осциляції поляризації на частоті оптичних переходів, а також процеси 
стимульованої емісії або поглинання. В якості функцій заселеності вибираємо Фермі функції 
розподілу. Частота переходу heννωp  визначається наступним виразом 
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Ми замінюємо кулонівську потенціальну енергію екранованою кулонівською потенціальною 
енергією: 

)(N
V

W
q

q
q ε

αββα
αββα

νννν
νννν = .     (5) 

Для діелектричної функції ми використовуємо статичну формулу Ліндхарда: 
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.1)(
,

∑ ∑∑
= −

−

−

−
−=

he
qq

nn
VN

ρ ν
νν

νν
νννν

ρ
ρρ

ρρ
ρρρρ

εε
ε

p pqp

pqp    (6) 

Циклічні діаграми є основним типом діаграм в процесах розсіяння при високих густинах 
електронно-діркового газу. В цьому питанні діаграмний метод еквівален
самоузгодженого поля, також як і наближення хаотичних фаз. 

Чисельно розв'язуючи поляризаційне рівняння для квантової ями з параболічними зонами 
можна побачити, що із зростанням густини плазми, оптичне підсилення розвивається в 
спектральній області походження екситонного резонансу. Із зростанням густини вільних носіїв 
іонізаційний континуум швидко зміщується в сторону довгих довжин хвиль, в той час як енергія 
1s екситонного резонансу залишається майже постійною величиною. Це зумовлено високою 

пенню компенсації ж перенорму го дипол
ирини забороненої зони. Фізично це означає зарядову нейтральність екситона 

[8]. 
Не схожим чином розвиватиметься процес зміщення краю поглинання на  постійної 

енергії формування екситона при зростанні концентрації для в’юрцитної квантової ями при 
івській 

апроксимації можна одержати червоне зміщення екситонного резонансу із зростанням 
концентрації в в’юрцитній квантовій ямі. 

Таке зміщення можна пояснити відмінністю в інтегралах перекриття електронної і діркової 
 
ої  відмінних від нуля хвильових векторах в 

 в’ю ше ніж в квантовій ямі з 
 скомпенсу вання власної енергії, яке 

входить в це рівняння зі знаком мінус. Звідки і випливатиме зміщення екситонного піку в сторону 
менших енергій. Оскільки зміщення екситонного резонансу є дуже рідкісний ефект приклади 
таких винятків є завжди цікаві. 

Обчислено енергію екситонного резонансу і знайдено, що для концентрації носіїв 
енергія екситона рівна 3749.5 меВ при кімнатній температурі. 

Ми представляємо мікроскопічне обчислення спектру поглинання для системи GaN/AlxGa1-

xN квантової ями. Тоді як структури квантової ями з параболічним законом дисперсії проявляють 
звич
наб

ого р нан ної квантової ями. Обчислено розширення екситонного 
спектру для квантової ями. Одержані результати можуть пояснюватися впливом валентної зонної 
структури на ефекти квантового конфайнменту. 
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тний методу 

сту мі  ванням електрично ьного моменту і 
перенормуванням ш

 фоні

низьких значеннях концентрації. Розв'язуючи поляризаційне рівняння в Хартрі-Фок

хвильової функції в в’юрцитній квантовій ямі і квантовій ямі з параболічними зонами. Інтеграл 
перекриття електронної і діркової хвильов  функції при
в’юрцитній квантовій ямі має менше значення ніж інтеграл перекриття в квантовій ямі з 
параболічними зонами. Відтак Кулонівське перенормування електричного дипольного моменту в 
поляризаційному рівнянні в рцитній квантовій ямі буде мен
параболічними зонами і не зможе вати Кулонівське перенорму

211,10*5 −см , 

айне відбілювання екситона без зміни спектральної області, то значного червоного зміщення 
уває екситонний резонанс для в'юрцитної квантовоямної структури. Обчислено енергію 

екситонн езо су для в'юрцит

5 W. Chow, M. Kira, S. W. Koch, Phys. Rev. B. 60
6 W. W. Chow, M. Kneissl, J. Appl. Phys., 98, 114502 (2005). 
7 M. G

 49



Лашкарьовські читання – 2012 

Кількісний аналіз ефекту нульового відбиття в кристалах 
 

С.Г.Фелінський1, П.А.Коротков2, Г.С.Фелінський3 

 ,  
n@ukr.net

 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка Україна, 03127, Київ,  

пр. Глушкова, 4г, Тел.: +380-44-526-0570, e-mail:1stalisma , 2pak@mail.univ.kiev.ua, 
3felinskyi@yahoo.com 

 
Ефект нульового відбиття електромагнітних хвиль від кристалів, тобто утворення 

областей з аномально низьким коефіцієнтом відбиття – антивідбиваючих каналів (АВК), 
нещодавно був проаналізований нами числовими методами [1]. В даній роботі нами отримані 
аналітичні залежності основних характеристик АВК (Rmin а ωmin) від атеріальних 
параметрів кристалу, застосовність яких підтверджена попередніми даними [2]. Для 

т м

розрахунку мінімумів відбиття ми застосовуємо стандартний метод дисперсійного аналізу 

 
 н

ектри відбиття. 

(ДА), який цілком адекватно описує особливості досить складних спектрів. Всі 
спектроскопічні параметри нормальних мод – фундаментальні частоти поперечних (ωT) та 
поздовжніх (ωL) полярних коливань, сили осциляторів (S) і константи загасання (Г) – 
знаходяться з максимальної відповід ості розрахункових кривих при накладанні їх на 
експериментально спостережувані сп

В загальному випадку аналіз спектрів відбиття базується на виразі: 

 
2 2

2 2

( 1)
( 1)
nR
n

κ
κ

− +
=

+ +
 (1) 

де n, κ - дійсна та уявна частини показника заломлення, які пов’язані з компонентами тензора 
діелектричної проникності (ДП). Для моделювання фізичних умов виникнення АВК ми 
використовуємо кристал нітриду бору, що вирощується в трьох кристалічних модифікаціях, 
був досить добре досліджений раніше в [3] методами ІЧ спектроскопії, і тому представляє 
додатковий інтерес для порівняльного аналізу при наших дослідженнях фізичних умов 
утворення АВК залежно від параметрів коливальних мод кристала. 

Частотне положення та мінімуми АВК в залежності в д параметрів кристалу спершу 
увались числовими методами [1, 2]. В [4] показано, що за рахунок дисперсії ДП, при 

певних умовах, утворюється област

і
дослідж

ь частот ω  < ω < ω  

у, і це досить коректно описується стандартним 
методом ДА. При зниженні загасання методом ДА 
отримуємо мінімум відбиття у вигляді характерного 

у" в спектрі, який може досягати майже нульових 
ташовується на частоті 

 

бічної та ромбічної сингоній 
сті дійсної n(ω) та уявної κ(ω) 

ктроскопічні параметри. Обидві 
цієнтом відбиття (Rmin), значення 

% - для кубічної, 1,8·10-2% - для 
омбічної, що на декілька порядків менше, ніж коефіцієнт відбиття на низьких і високих 

T L,
(де ωT і ωL - частоти поперечних та поздовжніх коливань 
відповідно), в середині якої ДП може приймати від’ємні 
значення. Однак у цій області коефіцієнт відбиття зростає 
до ~ 100%. Експериментальний спектр відбиття має 
характерну асиметричну форму з яскраво вираженим 
максимумом між ωT та ωL і з подальшим мінімумом вище 
резонанс

Таблиця 1. Варіанти АВК для 
кубічного і ромбічного BN.  
Структура Кубічна Ромбічна 

R0, % 20,5 21 
R∞ , % 13,0 15 

S 2,40 2,00 
Г, ТГц 0,16 0,21 
ωT , ТГц 31,7 41,2 
ωL , ТГц 39,2 48,5 
L-ωT, ТГц 7,5 7,3 ω

"провалωmin, ТГц 40,9 50,1 
Rmin, % 8·10-3 1,8·10-2 значень, але він завжди роз

ω > ω  > ω , тобто ця частота перебуває за межами інтL T ервалу з від’ємною діелектричною
проникністю. 

На рис.1 (а, в) зображено спектри відбиття для ку
кристалу нітриду бора, на рис. 1 (б, г) - дисперсійні залежно
частин показника заломлення, а в таблиц наведені спі 1 е
модифікації мають смугу частот з аномально низьким коефі
якого було знайдено нами шляхом моделювання: 8·10-3

р
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частота ть 
частоту L

Дійсна части ласті  досягає 
значень, менших о ує швидкість 
світла у  

 
в 

аперіодичний розподіл 

 

рення біжучих електро-
их хвиль в 

кристалі. З цієї причини 
канал слід називати 
антивідбиваючим, а не 

дким, потребує надмір-
ного ч

 
два випадк

а  н о н
я ідеа го випадку пр

ча оказн заломлення, щ Т
вира 1) стає досить прос для 
знаходимо част  якій гаєт

х (R0 і R∞,, відповідно). Підкреслимо, що обидві частоти мінімуму (ωmin) перевищую
 ω  і відповідно становлять: 40,9 ТГц і 50,1 ТГц. 

на показника заломлення (n) (рис. 1 (б, г)) в резонансній об
диниці. Це означає, що фазова швидкість хвилі перевищ

  вакуумі. Однак, поглинання (κ) на цих же частотах досягає свого максимуму, і при
κ>n перетворює біжучу
електромагнітну хвилю 

полів, що локалізовані 
поблизу поверхні роз-
ділу. Після області T–L 
розщеплення коефіцієнт 
відбиття і уявна частина 
κ починають різко 
падати, і на частотах 
АВК коефіцієнт погли-
нання досягає значень, 
при яких можливе поши-

магнітн

поглинаючим, оскільки 
максимум поглинання не 
відповідає частоті кана-
лу. Чисельне моделю-
вання є досить громіз-

 
 

Рис. 1. Формування АВК в кубічній і ромбічній модифікаціях кристала 
нітриду бору: (a, в) спектри відбиття; (б, г) - залежності від частоти 
дійсної n(ω) (пунктир) та уявної κ(ω) (суцільна лінія) частин комплексного 
показника заломлення . 

асу обчислень і не дає загальних фізичних закономірностей утворення АВК в 
довільному кристалі. Тому нами були отримані аналітичні залежності основних 

ωmin) від матеріальних параметрів кристалу, що має одне 
и: ідеальний, за відсутності загасання (Г = 0); та реальний, 
я (Г ≠ 0). 
и відсутності загасання полярних коливань (Г=0), уявна 
о відповідає за поглинання, теж рівна нулю (κ=0). оді 
аналітичного аналізу і, дослідженням його на екстремуми, 
ься мінімум відбиття: 

характеристик АВК [1, 2] (Rmin та
коливання. Розглянуто 
бо випадок е нульов го загасан

Дл льно
стина п ика 
з ( тим 

оту на  дося

 0 01 1 1/
1 1 1/T L1

1T
S ε εω ω

ε ε∞ ∞

− −
=

− −
 (2) 

min min( ) 0R R

minω ω
ε∞

= + =
−

та ω= = , (3) 
 ε0, ∞ - з ачення  тензора на низьких та високих частотах відповідно. Легко 

переконатися в справедливості (3), тобто в нульовому значенні коефіцієнту відбиття на 
частоті ω , ш

де ε н діелектричного

 min ляхом прямої підстановки (2) в (1). 
Отже, при відсутності загасання існує частота, на якій кожне кристалічне середовище 

абсолютно не відбиває падаючого випромінювання. Крім того, наслідком рівняння (2) є 
нерівність ωmin>ωT >ωL. Це означає, що нульове відбиття буде спостерігатися на частотах за 
межами T–L розщеплення частот кристала, тобто за межами області від’ємних значень 
діелектричної проникності. 
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Аналіз виразу (1) на екстремуми для реального випадку (Г≠0) ми проводили методами 
комп’ютерної алгебри і розглядали коефіцієнт відбиття як функцію двох змінних n, κ. В 
результаті були отримані наступні вирази для частоти мінімуму ωmin: 

2 2 4 2 2 2 2 4(1 ) ( 2 2) ( 1) 2 ( 1)( 2 2)
2( 1)

T T T
min

S S Sε ε ω ε ε ε ω ω
ω

ε

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

∞

Γ − + + − + Γ − − Γ − + − +
=

−
 (4) 

і мінімального значення коефіцієнту відбиття: 
 )( ) (( 1) ( 1)min min minR D Dε ω ε ω∞ ∞= Γ − − Γ − + , (5) 

де 
2 2 2 2 2 2 ) 1Tω

−   

тя не є нульовим, а має 
арактеристики АВК двох 
які були розраховані за 
ий випадок відсутності 
 розрахунків добре видно, 
дношення (2) та (4), які 
тати. Отже, при малих 
им виразом (2). Повне 
дно із табли і 2, свідчить 

ції нітриду бора для 

Ромбічна 

2 2
2

(2 ) ( 1)(2( ) T min
min T

S SD ε ε ω ε ωω ω
∞ ∞ ∞Γ − + − − Γ + −

= −
Γ

В цьому випадку мінімальне значення коефіцієнту відбит
скінченне значення, яке прямує до нуля. В таблиці 2 наведено х
кристалічних модифікацій нітриду бору (кубічної та ромбічної), 
допомогою трьох різних методів: метод моделювання, ідеальн
загасання (2, 3) та реальний випадок не нульового загасання (4, 5). З
що для невеликих значень сталої загасання Г (таблиця 2) співві
описують частоту мінімуму, дають кількісно однакові резуль
загасаннях на практиці можна користуватися більш компактн
співпадання результатів аналітичних та числових обчислень, що ви ц
про коректність отриманих виразів (2) – (5).  

Таблиця 2. Характеристики АВК кубічної та ромбічної модифіка
ідеального, реального і випадку моделювання. 

Структура Кубічна 
Характеристики АВК Rmin % ωmin Rmin % ωmin 

Метод моделювання 8,00·10-3 1364,55 (см-1) 
40,94 (ТГц) 1,80·10-2 1669,34 (см-1) 

50,08 (ТГц) 
Ідеальний вип. 

(Г = 0
1364,58 (см-1) 

) 0 40,94 (ТГц) 0 1669,39 (см-1) 
50,08 (ТГц) 

Реальний вип. 
(Г ≠ 0) 7,89·10-3 1364,55 (см-1) 

0,94 (ТГц) 1,79·10-2 1669,35 (см-1) 
50,08 (ТГ ) 4 ц

Таким чином, формування антивідбиваючого каналу, тобто виникнення областей з 
надзвичайно низьким відбиттям електромагнітних хвиль у терагерцовому діапазоні є 
характерною особливістю будь-якого кристалічного середовища, що має хоча б одне яскраво 
вираже

я може зменшуватися на кілька 
порядків у порівнянні з нерезонансними областями, практично до повного зникнення 
відбитої хвилі (R <0,01%). Головною особливістю нульов иття є зсув частоти АВК 
вгору відносно T-L частот за межі області існування від’ємної діелектричної проникності. 

ож показано, що в області АВК коефіцієнт ексти

. “Electronics and Applied Physics”, Oct., 19-
22, 201

 ФТП – 1998. – , №9 – c. 1033-1042. 
4. Фелінський C.Г. Коротков П.А., Фелінський Г.С. Вісник Київського університету. Сер.: 
фіз.-мат. науки.. – 2010. – № 1. – С. 191-196. 

не полярне коливання з низьким загасанням фонона. Різке падіння потужності 
відбитої електромагнітної хвилі від границі розділу з кристалом спостерігається на цілком 
певній частоті ωmin > ωL > ωT і пов'язане з резонансною взаємодією випромінювання з 
полярними коливаннями кристала. Мінімальне відбитт

ого відб

Так нції різко падає, що дозволяє поширення 
біжучих електромагнітних хвиль, здатних переносити енергію вглиб кристала. 

Література: 
1. Felinskyi S. G., Felinskyi G. S. Proc. VI Int. Conf

1, Kyiv, pp. 17-18. 
2. Фелинский C.Г., Фелинский Г. C. Вестник Харьковского национального университета 
имени В.Н. Каразина. Серия «Радиофизика и электроника». № 983, выпуск 19, 2011. С.102-
106. 
3. Ордин С.В., Шарупин Б.Н., Федоров М.И. 32
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У твердих тілах в іонах перехідних металів з електронними під о , де 
д

птично керована бістабільність в спін-кросовер сполуках 
 

Гудима Ю.В.1, Максимов А.Ю.1, Кругленко П

 2, 
м.Чернівц

2Київський араса Шевч
иїв 03127 

болонками nd
4=n о 7, в октаедральному оточенні hO  кристалічної симетрії, основним може бути 

низькоспіновий (LS) або високоспіновий (HS) стан, у залежності від співвідношення величин 
енергетичної щілини Δ  між ge  і gt2  орбіталями і середньою енергією спінового спарювання 
P  [1]. Для P>>Δ  основним станом є LS. Оскільки різниця )( P−Δ  залежить від 
температури, тиску, інтенсивності освітлення, то ці параметри можуть приводити до 
взаємних переходів HSLS ↔ . Наприклад, температурно індукований HSLS ↔  перехід 
характеризується функцією ( )TfnHS = , де HSn – молярна доля HS  молекул і  ( )HSn−1  
відповідає LS  молекулам. Існує декілька методів отримання цієї функціональної залежності, 
але всі вони ґрунтуються на феноменологічному підході або мікроскопічній теорії. Наявність 
двох станів (бістабільності), добре керованих зовнішніми факторами дозволяє сподіватися

актичне використання цих твердих тіл у засобах збереження, запису та пер
ації. 

 ,  
на пр едачі 
інформ

Т з т и  є сп кросовер  – клас 
молекулярн здатних  пе нфіг  від італей 
внаслідо  фіз іни их , у них 
можлива та дібна змін  й інш  системи, в то будова 
структури мат яку можна описати пар у, о свідч тікання 
фазового пе

Фізичні вості у н нов кос  ста аються 
структ

сть  

з HS станом, де зв’язки слабшають і, відповідно, подовжуються. 

Перетворення однієї спінової конфігурації в іншу супроводжується появою 
ерехід. У 

ний та температурний гістерезиси. Поява 

иповими сполуками 
их магнетиків, 

ак ми 
 до

властивостями ін-
урації

 комплекси
ребудови ко
 

повідних орб
властивостейк впливу зовнішніх ичних полів [2]. Крім зм  магнітн

кож стрибкопо а их параметрів му числі пере
еріалу, аметром порядк щ ить про про

реходу. 
 власти изькоспі ому і висо піновому нах визнач

урними особливостями d - орбіта лей і залежать від заселеності підрівнів d - орбіталі, 
що з’являються внаслідок розщеплення d - рівня на множину з трьох орбіталей zyx ddd ,, , і 
часто позначаються через один підрівень gt2  та множину з двох орбіталей, представлених 
через ge  підрівень з більшою енергією. В основному LS стані різниця енергій між HS та LS 
станами переважає енергію електрон-електронного відштовхування. В цьому випадку 
електрони d - рівня, за правилом Хунда, попарно розмістяться на gt2  підрівні так, щоб їхні 
спіни були протилежно направлені, внаслідок чого вони компенсуються і молекула в цілому 
матиме діамагнітні властивості. В околі точки переходу різниця енергій між вказаними 
станами зменшується і величина поля ліганду зрівнюється з силою електрон-електронного 
відштовхування. Тоді електрони рівномірно заселять gt2  та ge підрівні, але спіни вже будуть 
однона риведе до появи значного магнітного моменту.  Відсутніправлені, що п  електронів
на ge  підрівні в LS стані призводить до зміцнення метал-лігандового зв’язку і до його 
скорочення в порівнянні 
Внаслідок цього, в макроскопічному масштабі спостерігається збільшення об’єму спін-
кросовер матеріалу, спричинене збільшенням розмірів HS молекул.  

гістерезису, природа якого залежить від зовнішнього впливу, що спричинює п
синтетизованих на сьогодні спін-кросовер сполуках спостерігається два основних типи 
гістерезису: індукований світлом оптич
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гісте яка 
підтриму ий 
LIESST ефект). В я потенціальний 
бар’єр, який при ний з теоретично 
необмеженим часом життя (в реальних стемах внаслідок взаємодії з зовнішнім 
сер ). 
Сучасні експериментальні досліджен  те, щоб змістити точку фазового 
перех

Оскільки кожна молекул ва стани – високоспіновий і 
низькоспіновий, то для їх опису логічно використовувати псевдоспінову скалярну змінну S , 
яка пр . Т
внутр

резисних петель свідчить про наявність бістабільності в цих сполуках, 
ється за рахунок механізму захоплення збудженого спінового стану (так зван

наслідок LIESST ефекту між LS та HS станами з’являєтьс
низьких температурах перетворює HS стан в метастабіль

си
едовищем присутні флуктуації, які призводять до розпаду метастабільного стану [3]

ня спрямовані на
оду спін-кросовер сполук в область більш високих температур (бажано кімнатних). 

а системи має лише д
 i

иймає значення +1 для основного стану і -1 для метастабільного стану системи оді 
ішній енергії системи можна надати форму подібну до моделі Ізінга 

∑∑ −=
ij

jiiji
i

i SSJSE ε ,        (1) 

kTii −Δ=де ln gε  є п ізницю м

є нулю. В ічне поле
я високоспінових ст , ні пінових

 (

араметром матеріалу, що виражає енергетичну р іж основним і 
метастабільними станами системи. На противагу класичній моделі Ізінга, ця величина 
практично не дорівню  типових спін-кросовер матеріалах кристал  ліганда 

0>Δ i , а ступінь виродженн анів HSg  є більшим ж у низькос  
станах LSg тобто 1/ >= LSHS ggg ). Тому для таких матеріалів високоспіновий стан 
реалізується при температурах T вищих, порівняно з низькоспіновим станом. Величина iε  
відображає температурну залежність розташування енергетичних рівнів спін-кросовер 
молекули і може вважатись ефективним полем. Термодинамічні властивості ізінгоподібної 
системи (з основним низькоспіновим ) залежать від знаку ефективного поля iстаном ε . 
Рівноважна температура 21T , для якої долі високоспінових і низькоспінових молекул 
співпадають 2/1== LSHS nn , відповідає нульовому ефективному полю. Тому gkT i ln/2/1 Δ= . 

Зауважимо, що в ізінгоподібній моделі (1), іон перехідного металу разом з лігандом 
розглядається як одна складова одиниця, яка має два стани: дворівнева система. 

У наближенні

/

 середнього поля внутрішня енергія  

( ) i
i i

i SSzJgkTEE ∑ ∑ ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −+Δ== ln
2
1 ,     (2) 

де z  – число найближчих сусідів ожного вузла. Середнє значення псевдоспіну 

i

к
12 −= HSnS .  

важатимемо, що динаміка системи, що знаходитися в спіновому стані 
( )tSSS Ni ;,...,...,1  в момент часу t , задається імовірністю 

В
( )tSSSP Ni ;,...,...,1 . Якщо припустити, 

що зміна сп нового стану молекули відбувається внаслідок контакту тепловим резервуаром, 
то її еволюція описується рівнянням балансу зі стохастичною динамікою Глаубера [4]: 

( )

і  з 

( ) ( ) ( ) ( )∑∑ −−+−=
i

Niii
i

Niii tSSSPStSSSPS
dt

tSdP ;,...,...,;,...,...,,
11 ωω   (3) 

Тут )( ii Sω  – швидкість переходу псевдоспін iS  стан iSу в −  за одиницю часу. 
Рівняння (3) повинно бути доповнене умовою детальної рівноваги: 

( )
( )

( )
( )tSSSP

tSSSP
S

S

Ni

Ni

ii

ii

;,...,...,
;,...,...,

1

1

−
=

−ω
ω .        (4) 

Стаціонарна густина станів системи може бути вибрана у вигляді 
( ) ( ) ( )( )[ ]SEEStSSSP iiiNi −−Ω=... 01 exp;,,..., β ,     (5) 

де kT/1=β , )( iSΩ  – ступінь виродження енергії )( ii SE . Тоді, згідно до рівняння (4) в 
наближенні середнього поля  
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( )
( )

( )
( )

( )

( )

( )[ ]SzJgkTg
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S
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HS
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i

i

ii

ii

2lnexp
2
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2
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1
1

0

0
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  (6) 

У роботі досліджено взаємозв’язок між ізінгоподібним мікроскопічним і 
макроскопічним підходами до опису поведінки спін-кросовер сполуки. Виходячи з основних 
співвідношень глауберівської стохастичної динаміки для моделі Ізінга в наближенні 
середнього поля отримане рівняння балансу молекул у низькоспіновому та високоспінових 
станах системи повністю керов, 
знайдено вираз для індукованого

сутність спін-к

бути 
р ма Динаміка перех

високоспіно исаних чере

ї розподілу 
стаціон ії адитивного шуму спостерігається 
вирівнювання функції розподілу, тобто придушенн

ане феноменологічними параметрами. З умов рівноваги 
 світлом оптичного гістерезису, який наглядно демонструє 

при росовер переходу між станами. Петля індукованого світлом оптичного 
гістерезису буде ширшою при низьких температурах (нижчих від рівноважної температури), 
що відповідає зростанню потенціального бар’єру між станами. З ростом температури область 
гістерезису звужується аж до повного зникнення. З практичної точки зору цей ефект може 

використаний у пристроях перемикання та збереження інформації на основі спін-
кросове теріалу. ідних режимів для світлом індукованої бістабільності 
показана на рисунку. При збільшені температури точка стабілізації системи зсувається до 
рівноважної точки. В цьому випадку, спостерігається одночасне існування високоспінових і 
низькоспінових молекул, на відміну від перехідних режимів для різних значень 
інтенсивності світлового опромінення.  

Статистичні властивості спін-кросовер сполуки були досліджені виходячи зі взаємодії 
спінової системи з термостатом. Досліджено перехід системи з низькоспінової конфігурації 
сполуки у ву внаслідок стохастичних процесів, оп з 
мультиплікативний та адитивний шуми. Виявлено характер впливу мультиплікативного та 
адитивного шумів та кореляції між ними на форму розподілу густини ймовірності станів 
систем ить до асиметризаціи. Вплив мультиплікативного шуму призвод

арної густини імовірності, в той час як внаслідок д
я потенціального бар’єру між станами. 

 
Рис. Перехідні режими для світлом індукованої бістабільності для  (зліва) і  3=kT

15=I  (справа). 
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Вплив поперечного електричного поля на термоелектричні 
властивості напівпровідникових плівок 

Вдович А.С., 
 
Левицький Р.Р. 

Інститут фізики конденсованих систем НАН України  
Україна, 79011, Львів, вул. Свєнціцького, 1, vas@icmp.lviv.ua

 

 
 
Розраховано термоелектрорушійну силу тонкої плівки модельного напівпровідника, 

яка знаходиться в зовнішньому електричному олі (рис.1). Такий спосіб термоелектричного 
перетворення дозволяє за допомогою зовнішнього електричного поля змінювати величину і 
напрям термоЕРС.  

 

 
п

 
 
Рис.1. Схема виникнення термоЕРС в поперечному електричному полі. 
 
Поле розділяє електрони і дірки. озподіл зарядів вздовж товщини плівки 

визначається з рівняння Пуассона: 
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ρ – густина заряду, ne, nd, – концентрація лектронів і дірок, h – стала Планка, φ – 
електричний потенціал, μ і μd хімічні потенціали електронів і дірок, ε – діелектрична 
проникність, εg – ширина забороненої зони, T температура. f0 і f0d – рівноважні функції 
розподілу електронів і дірок. У випадку електронів енергія відраховується від дна зони 
провідності, а у випадку дірок – від дна валентної зони вниз. Ефективну масу m* електрона і 
дірки вважаємо однаковою.  

ТермоЕРС розраховується на основі кінетичного рівняння Больцмана в наближенні 
часу релаксації квазіімпульсу τp 
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З нього легко отримати нерівноважну функцію розподілу fa, через яку розраховується 
густина електронного струму j. 
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Под мо 
повну від 
градієнта температ

                                       

ібні формули отримуються і для діркового струму jd і провідностей σd і βd. Прирівняє
 густину струму до нуля і отримаємо залежність електрохімічного потенціалу 

ури: 
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де α – диференціальна
У випадк онах для часу 

релаксації квазіі

 термоЕРС. 
домінуючого розсіяння електронів на акустичних фу он

мпульсу τp використано відому формулу: 
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ках використано параметри, близькі до параметрів германію: 
εg=0.67 В, m*=0.2me, ρ0=5.33г/см3, υ=4000м/с, Ω=10еВ, ε=16. Розраховані ne, φ і α зображено 
на рис.2 і 3 для плівки товщиною 10мк. 
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де υ – швидкість звуку, ρ0 – густина кристалу, Ω – константа деформаційного потенціалу. 
При розрахун
е

    
Рис ть ко  і  до середини .2. Залежніс нцентрації електронів потенціалу від відстані

плівки при різних температурах і прикладеній різниці потенціалу Δφ=0.2В. 
 

         
а                                                                          б 

Рис.3. Залежність термоЕРС дини плівки при різних темпера- α від відстані до сере
турах і прикладеній різниці потенціалу Δφ =0.2В (а); а також при різних Δφ і T=300K (б). 
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Вплив наночастинок СdTe на утворення J- агрегатів 
тіамонометинціанінових барвників. 

 
В.Ю. Петренко1, Ю.Л. к1, О.П. Дімітрієв1 Сломінський2, І.А. Мазарчу

 
1

2 Н України, вул. Мурманська 
 

ів, 
пу 

КТ) CdTe, стабілізовані тіогліколієвою кислотою, 
датні адсорбувати J- агрегати барвника на своїй поверхні. Схожі досліди проводились у 
роботі [1] де розглядається вплив домішок глини у розчині на спектральні характеристики 
псевдоізоціаніну (PIC). Автори цієї статті показали легкість отримання j-агрегатів у таких 
розчинах, а також їх високу стабільність. У статті [2] розглядається утворення сполук j-
агрегатів з квантовими точками , що були отримані поєднанням позитивно або негативно 
заряжених агрегатів барвників та протилежно заряджених квантових точок.  
Вперше показано, що гібридна структура барвник-CdTe може утворюватись за рахунок 
взаємодії від’ємно заряджених молекул барвника з від’ємно зарядженою поверхнею КТ 
через утворення нейтральних агрегатів. Не виявлено процесу переносу енергії із барвника на 
частинки CdTe ні для системи димер – CdTe ні для системи J-агрегат – CdTe. 

На основі дослідження поведінки трьох типів тіамонометинціанінових барвників у 
водному розчині, розчині електроліту та плівках показана різна здатність утворювати J- 
агрегати в залежності від структури барвника. Відсутність кінцевих груп у фенольного 
кільця молекули одного з досліджуваних  веде до більш чітко вираженого 
форму

Барвники показали також різну здатність до взаємодії з нанокристалами СdTe. У 
водних розчинах, де формування J- агрегатів ще не відбувається, сили електростатичного 
відштовхування однаково заряджених молекул барвника і частинок СdTe не приводять до 
формування будь-яких гібридних структур. У розчині електроліту нейтральні J- агрегати 
здатні адсорбуватись на поверхні СdTe і формувати таким чином гібридну структуру, яка 
випадає в осад. Зсув рівноваги у розчині за рахунок віддалення гібридних частинок веде до 
подальшого формування J- агрегатів з молекул у розчині. Найбільш ефективні процеси 
утворення J- агрегатів у присутності частинок СdTe показав барвник з відсутніми кінцевими 
групами у фенольного кільця. Таким чином, наявність цих груп у фенольного кільця 
тіамонометинціанінової молекули є досить критичною умовою формування J- агрегатів як у 
присутності, так і у відсутності сторонніх частинок.  
 
Література: 
1. Andrew Dixon, Clint Duncan, and Hussein  
Nanoparticles ” America
2. J.E

Інститут фізики напівпровідників ім.. В.Є.Лашкарьова НАН України, пр.. Науки 41, Київ 
03028, Україна 

Інститут органічної хімії НА 5, Київ 02094, Україна 

Досліджено умови виникнення J- агрегатів трьох типів тіамонометинціанінових барвник
структу ції та тира яких відрізняється кінцевими групами, в залежності від їх концентра
взаємодії зі сторонніми наночастинками CdTe розміром ~3 нм у водних дісперсиях. 
Виявлено вплив структури барвника на ефективність утворення J-агрегатів у розчині та у 
лівках. Виявлено, що квантові точки (п
з

барвників
вання J- агрегатів у плівках. Але два інших барвника показали кращу здатність 

формувати J- агрегати у розчині електроліту. Формування J- агрегатів у всіх типів молекул 
роходить через формування димерів як проміжного кроку. п

 

Samha “ Self Assembly of Cyanine Dye on Clay
n journal of undergraduate research. 

.Halpert, J.R.Tisher,G.Nair, B.J.Walker, W.Liu, V. Bulovik,M.G.Bavendi “Electronic 
formation of Quantum Dot/J-aggregate FRET pairs in solution” – J. Phys. chem. 2009, 113, p. 
9986-9992 
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Енер емі 
із самоорганіз структурами 

гетичний спектр електронів у тришаровій гетеросист
ованими дефектно-деформаційними 

 
Р.М.Пелещак,  О.В.Кузик,  О.О.Даньків 

 
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 
вул. Івана Франка, 24, м. Дрогобич 82100, e-mail: peleshchak@rambler.ru 

 
шли 

концентрації залежно від типу дефекту 
узловий атом, вакансія, домішка заміщення) можуть приймати значення:        

 1021) см-3,   N  = (5⋅1017 – 5⋅1021) см-3,   N  = (1018 – 1022) см-3.  

 у квантовій ямі. Електрон-деформаційна взаємодія призводить до того, що 
потенціальна яма набуває складної форми з додатковою впадиною чи додатковим бар’єром 

Останнім часом широке використання у мікроелектронних приладах знай
гетероструктури як з напруженими границями, так і без них. Відомо, що оптичні та 
електричні властивості напівпровідникових приладів на основі квантових ям значною мірою 
залежать від деформації ґратки і просторового розподілу точкових дефектів. Такі дефекти 
можуть проникати ззовні або виникати в процесі росту. Також у технології виготовлення 
оптоелектронних приладів відіграють важливу роль дифузійні процеси, які пов’язані із 
введенням домішок у напівпровідникову структуру. Додаткові дефекти генеруються під 
впливом зовнішніх факторів: нагрівання, деформації, опромінення частинками та ін. 
Вказаний вплив може здійснюватися цілеспрямовано на певних етапах технологічного циклу 
створення напівпровідникового приладу (опромінення, введення домішкових атомів) або 
бути небажаним, наприклад, при роботі в умовах підвищеної радіації. Взаємодія точкових 
дефектів із самоузгодженим полем деформації, яке може виникати як за рахунок наявності 
цих дефектів, так і неоднорідності кристалічної системи (наприклад, гетеромежа), 
призводить до просторового перерозподілу дефектів і, при певних умовах, до утворення 
самоорганізованих дефектно-деформаційних структур [1] (кластерів та періодичних 
структур).  

Неоднорідна деформація, зумовлена наявністю кластерів дефектів у гетероструктурах, 
внаслідок самоузгодженого електрон-деформаційного зв’язку призводить до локальної зміни 
ширини забороненої зони і, відповідно, до зміни потенціальної енергії носіїв струму. 

В даній роботі встановлено закономірності перебудови локалізованих електронних 
рівнів у тришарових гетеросистемах під впливом деформації, спричиненої наявністю 
кластера точкових дефектів у квантовій ямі. 

У роботі [2] показано, що у плоских гетероструктурах з точковими дефектами, 
середня концентрація N  яких перевищує певне критичне d0 значення, можуть формуватися 
дефектно-деформаційні структури.  

При концентрації дефектів 10 dcd NN <  у напівпровідниковому матеріалі нелінійні 
ефекти є незначними і процес самоорганізації дефектів не відбувається. У діапазонах 
концентрацій точкових дефектів 201 dcddc NNN <<  та dcddc NNN << 02  зростає роль 
нелінійної взаємодії дефектів через поле пружної деформації, в результаті чого утворюється 
антисиметричний та симетричний кластер [2]. При середній концентрації дефектів Nd0 > Ndc у 
гетеросистемі формуються періодичні дефектно-деформаційні структури [2]. Значення 
критичних концентрацій Ndс1, Ndс2 та Ndс  визначаються пружними сталими матеріалу, зміною 
об’єму кристалу одним дефектом та температурою. При кімнатній температурі для 
напівпровідників (GaAs, InAs, CdTe, ZnTe) критичні 
(міжв
Ndс1 = (1017 – dс2 dс

Неоднорідна деформація )(xU , що виникає в околі кластера, призводить до зміщення 
дна зони провідності на величину )()( xUaxW =Δ , де аc с < 0 – константа гідростатичного 
деформаційного потенціалу зони провідності. 

Розглянемо тришарову гетероструктуру (наприклад, GaAs/InAs/GaAs), що містить 
кластер дефектів
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при ія 
ро

 наявності кластера точкових дефектів, в околі якого виникає неоднорідна деформац
зтягу чи стиску, відповідно (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Координатна залежність потенціальної енергії електрона  
у гетеросистемі з кластером дефектів 

а) деформаційний потенціал θd > 0;        б) деформаційний потенціал θd < 0.   
 

Енергія Е та хвильові функції 

 

ψ  електрона в досліджуваній системі знаходимо з 
розв’язку рівняння Шредінгера 

ψψ EH =€                                                                                                                                (1) 
з гаміл

 

ьтоніаном 

WH +Δ−=€
2
h

,                                                                                                                  (2)
mi2

де mi – ефективна маса електрона у зовнішніх шарах гетероструктури (і = 1), у широкій ямі 
(і = 2) та у вузькій ямі (і = 3). Потенціальна  електрона у такій структурі ється 
співвід

 

енергія опису
ношенням 

⎪⎩ ≤ ,),( bxxUac

де cEΔ  – розрив зон провідності контактуючих матеріалів гетеросистеми; 2b – ширина 
квантової ями (внутрішнього шару гетерост

У результаті розв’язку рівняння Шредінгера (2) були розраховані енергія електрона в 
основному стані Е0, енергія електрона в першому збудженому стані Е1 та різниця між ними 
ΔЕ = Е1 - Е0. Різниця енергій електрона у першому збудженому та основному станах є 
важливим параметром для вольт-амперної характеристики (ВАХ) резонансно-тунельних 
діодів [3]. А саме, величина ΔЕ визначає значення силу струму у мінімумі ВАХ. Збільшення 
величини ΔЕ призводить до зменшення сили струму у мінімумі і, відповідно, до збільшення 
контрастності ВАХ резонансно-тунельних структур. Розрахунки проводились для 
гетеросистеми GaAs/InAs/GaAs, що містить кластер дефектів виду це

⎪
⎨
⎧ ≥Δ

=
,

)(
bxE

xW
c

                                                                                                  (3) 

руктури). 

 

нтру розтягу у 
кванто

ектрона у першо
стером у квантовій ямі InAs від середньої 

концен

вій ямі InAs (рис. 1, а).  
Залежність різниці енергій ел му збудженому та основному станах ΔЕ 

у гетерострукутрі GaAs/InAs/GaAs з нанокла
трації дефектів має немонотонний характер з максимумом в околі точки Nd0 ≈ 0,5⋅Ndc. 

При концентрації точкових дефектів Nd0 ~ 0,1⋅Ndc (для напівпровідника InAs з міжвузловим 
In Ndc ≈ 1019 см-3) розмір кластера є малим (d → 0) і величина ΔЕ дорівнює відповідному 
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значенню для гетероструктури без кластера дефектів, яке становить 0,2 еВ. При збільшенні 
концентрації дефектів до значення Nd0 = 0,56⋅Ndc збільшується розмір нанокластера і, 
відповідно, ширина додаткової потенціальної ями для електронів, що призводить до 
пониження основного і підвищення першого збудженого енергетичних рівнів та збільшення 
різниці ΔЕ. При подальшому збільшенні концентрації дефектів зростає розмір кластера, але 
зменшується глибина додаткової потенціальної ями W0, що виникає за рахунок наявності 
нанокластера,  і при Nd0 → Ndc глибина потенціальної ями W0 прямує до нуля. Це призводить 
до збільшення енергії електрона в основному та першому збудженому станах. Однак, 
підвищення першого збудженого електронного рівня є незначним і величина ΔЕ 
зменшується. 

Як бачимо, наявність кластера дефектів виду центрів розтягу призводить до 
збільшення величини ΔЕ на 80% при Nd0 = 0,56⋅Ndc, що повинно відобразитись на ВАХ 
резонансно-тунельних діодів у зменшенні мінімального значення сили струму.   

Ефект зміни різниці енергій електрона в першому збудженому та основному станах 
суттєво залежить від ефективної маси електрона (рис. 2). А саме, збільшення величини ΔЕ 
суттєво проявляється тільки при малих значеннях ефективної маси електрона в матеріалі 
нан  
біл  

дефектів. Цей ефект пояснюється тим, що в досліджуваній структурі зміна енергії електрона 
визнач

ахунок наявності кластера; 2) зміною кінетичної енергії за 
рахунок відмінн

стера є меншою від відповідного значення в основній ямі) обидва фактори 
я величини ΔЕ. У протилежному випадку (ефективна маса електрона в 

матеріалі нанокластера
конкуруючими, а саме, 

, О.В. Кузик, О.О. Даньків, УФЖ 55, 437 (2010). 
3. J.H Smet, T.P.E. Broekaert, C.G. Fonstad, J. Appl. Phys. 

 

окластера. У випадку, коли ефективна маса електрона в матеріалі нанокластера є
ьшою від ефектив s), збільшення ΔЕ єної маси електрона в матеріалі основної ями (InA

незначним, а при Nd0 > 0,7⋅Ndc різниця енергій електрона в першому збудженому та 
основному станах є меншою від відповідного значення для даної структури без кластера 

ається двома факторами: 1) зміною потенціальної енергії електрона, спричиненою 
деформаційними ефектами за р

ості ефективних мас. У першому випадку (ефективна маса електрона в 
матеріалі нанокла
є причиною збільшенн

 є більшою від відповідного значення в основній ямі) ці фактори є 
збільшення ефективної маси є причиною зменшення різниці енергій 

електрона ΔЕ в першому збудженому та основному станах. 
 

1. В.И. Емельянов, А.В. Рогачева, Квантовая электроника 34, 531 (2004). 
2. Р.М. Пелещак

71, 2475 (1992). 
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Исследование спектров Рамановского рассеяния на островках Ge, 
сформированных на зародышах SnxSi1-x/Si (100). 

Лапин В. А. 
СевКавГТУ, пр. Кулакова, 2, Ставрополь, Россия 

viacheslavlapin@yandex.ru 
Исследование особенностей процесса гетероэпитаксии различных полупроводников 

интересно как с научной, так и с прикладной точек зрения. Существование разных 

механизмов роста гетерослоев обусловлено различием параметров решеток материалов 

гию. 

ений была составлена таблица 

/Si(100). 

Sn t1, мин образца нм 
тность 

островков , см-2 

подложки и растущего слоя. Буферные слои, примеси и зародыши на поверхности подложки 

могут изменять процесс роста, релаксации пленки, а также влиять на ее морфоло

В данной работе были получены образцы структур Ge/SnxSi1-x/Si(100). После 

стандартной предростовой подготовки пластины кремния производилось напыление Sn при 

потоке, соответствующем скорости роста ν1 = 3,5 А/мин в течение времени t1. При 

температуре подложки 550 °C происходит рост зародышей сплава SnxSi1-x, так как адатомы 

олова и приповерхностные атомы Si взаимодиффундируют. Затем выращивался слой Ge с 

эффективной толщиной 80 нм. Была получена серия образцов при классической температуре 

роста для МЛЭ (550 °C) при различных значениях времени распыления олова t1 (таблица 1). 

Полученные образцы были исследованы с помощью атомно-силового микроскопа 

(АСМ) NT-MDT Ntegra. Спектры комбинационного рассеяния света (КРС) были получены 

методом Рамановской спектроскопии. 

На основании результатов анализа АСМ изображ

параметров островков Ge/SnxSi1-x/Si(100) (таблица 1). 

Таблица 1: Параметры островков Ge/SnxSi1-x

Время ыления Название Ширина D, Высота h, нм Пло расп

0 КТО-02 1200 140 5·107 

2 КТО-03 900 140 7·107 

5 КТО-04 1100 200 5,5·107 
8 КТО-05 1200 400 3,5·107 
12 КТО-06 1300 500 1,5·107 
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Рисунок 1: Спектры рамановского рассеяния образцов структур Ge/SnxSi1-x/Si (100) 

На рисунке 1 приведены пектры КРС для полученных образцов. ик на частотах 

295-297 см-1 соответствует связи Ge-Ge. Он присутствует на спектрах всех образцов, 

указывая на наличие 3D слоя германия на поверхности. На графике, начиная с третьего снизу 

спектра (КТО-04), появляется пик в диапазоне частот 395 – 400 см-1. Эта частота говорит о 

наличии связи Si-Ge, т.е. в некоторых участках поверхности слой Ge оказывается достаточно 

тонким, чтобы фотоны лазерного луча достигли гетероперехода Ge/Si. Таким образом, при 

увеличении времени распыления Sn t1 рельеф пленки Ge становится более выраженным, и
-1

с П

 

 

уже на

ния лазерного луча) участков подложки, т.е. островки 

не пер

е и ширины D островков на образцах с 

большим t1 наблюдается

чиная с t1 = 8 мин (КТО-05), начинает просматриваться пик на частоте 519,7 см , 

соответствующий связи Si-Si. Это свидетельствует о наличии свободных от слоя Ge (с 

толщиной больше глубины проникнове

екрываются в основании, но растет их высота при той же эффективной толщине слоя. 

(рисунок 2) Одновременно с ув личением высоты h 

 снижение их плотности. 

 
Рисунок 2 – АСМ изображение поверхности образца КТО-05 (10x10 мкм) 
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Данная работа была направлена на изучение влияния зародышей SnxSi1-x/Si(100) на 

осаждаемый слой германия. Так как на спектрах КРС отсутствуют признаки связи Si-Sn или 

Ge-Sn, можно заключить, что островки германия растут на образовавшихся зародышах 

SnxSi1-x/Si (100), так как в них происходит частичная релаксация напряжений и параметр 

решетки становится ближе к  чистому германию по значению. Предполагается, что 

зародыши SnxSi1-x/Si(100) могут послужить центрами зарождения дислокаций при 

гетероэпитаксии GeySi1-y/SnxSi1-x/Si (100). 

 65



Лашкарьовські читання – 2012 

Характеристики ефузії водню з тонких плівок 
нестехіометричного оксиду кремнію. 

 
Насєка В.М.1, Войтович М.В.1 

 
1Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова НАН України, victor_naseka@meta.ua 

 
Дана робота присвячена характеристик ефузії  з плівок 

нестехіометричного оксиду кремнію з до
дослідженню водню

мішкою азоту, нанесених на підкладку кремнію. 
Плівки зі складом SiO1.0N0.23 отримувались методом пошарового атомного осадження на 
пластини монокристалічного кремнію, після чого піддавались відпалам в діапазоні 
температур 400-800 ОС впродовж 1 години в атмосфері азоту. Спектри інфрачервоного (ІЧ) 
пропускання відпалених структур вимірювались при кімнатній температурі в діапазоні 
хвильових чисел 350-7800 см-1 з роздільною здатністю 4 см-1, використовуючи Фур'є 
спектрометр Spectrum BXII PerkinElmer. Точність вимірювання спектрів ІЧ-пропускання 
становила ± 0,5 %. Підкладка монокристалічного кремнію (без оксидної плівки) слугувала в 
якості зразка для порівняння. Для визначення характеристик ефузії водню аналізувались 
інтенсивності смуг з максимумами при 2155±4 cm-1 Та 2252±2 cm-1, які найбільш ймовірно 
відповідають коливанням зв’язків Si-H та SiH2 [1]. Відповідні спектри для всіх 
досліджуваних зразків наведені на рис. 1. Як видно з наведених результатів, інтенсивності 
смуг, що відповідають наявності водню у досліджуваних плівках, зменшуються зі 
збільшенням температури відпалу, що свідчить про зменшення концентрації водню у них, 
яке посилюється з ростом температури. 
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Рис.1. Спектри ІЧ-поглинання плівок SiO1.0 N0.23, відпалених при різних температурах 1 
год в атмосфері N2. 
 

Для визначення характеристик зменшення концентрації водню у досліджуваних 
зразках нами розроблено відповідну кінетичну модель та проведено зіставлення результатів, 
отриманих в її рамках, з експериментальними даними. Кінетику зміни концентрації водню в 
плівці оксиду кремнію з домішкою азоту в залежності від часу відпалу при різних 
температурах можна описати процесом, обмеженим вивільненням атомами водню із пасток. 
Це пояснюється великими значеннями коефіцієнтів дифузії як атомарного, так і 
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молекулярног увана 
кінетика опису

 

 

о водню в оксиді кремнію [2]. У найпростішому випадку дослідж
ється наступним рівнянням: 

H
H gC

dt
−=

dC           (1) 

де ⎟
⎠

⎜
⎝
−=

kT
gg dexp0   - кінетичний коефіцієнт вивільнення водню, g0 ~ 1013 – частота спроб та ⎞⎛ E

Ed – енергія вактивації вивільнення водню. Рівняння (1) має точний розв’язок у игляді 
спадної моноекспоненційної функції: 

 

 ( )gtt
C

tCH −=ν= exp)()(

0

        ( ) 

 
де С0 – початкова концентрація водню в плівці оксиду кремнія. 

Застосування рівняння (1) має обмеження випадком, коли енергія активації вивільнення 
водню з Si–H зв’язків має єдине значення. В той же час у роботі [3] показано, що енергія 
активації вивільнення водню на границі розділу Si/SiO2 має розподіл, який задовільно 
описується Гаусовою функцією. Цей розподіл найбільш ймовірно виникає внаслідок появи 
механічних напруг. Слід очікувати, що аналогічний розподіл має місце також  випадку 
сильно розупорядкованих плівок оксиду кремнію з домішкою азоту, досліджуваних у даній 
роботі  Тому лля опису кінетики ефузії водню було запропоновано використати функц ю 
розподілу енергії активації вивільнення водню у наступному вигляді:  
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де центральне значення енергії активації та напівширина розподілу σd визначаються із 
співставлення результатів розрахунків з даними, отриманими з експерименту. 

Для даного підходу вираз (2) представляє собою розв’язок для відносної концентрації 
лише тих атомів водню, чия енергія активації вивільнення відповідає певному значенню Ed. 
Кінетика зміни загальної відносної концентрації водню отримується інтегруванням виразу (2) 
із урахуванням внеску різних значень Ed, тобто: 
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щ кою 

ю в 
нію, отриманих після відпалів при різних температурах. 

На залежність знайдену  інтенсивностей

У розв’язку (4) Ed, σd та g0 – параметри, о отримуються самоузгодженою підгон
результатів розрахунку до екпериментальної залежності відносної концентраці водн
лівках оксиду кремп

рис. 2 зображено  відносної концентрації водню,  з  
піків ІЧ-вимірювань на 2155 (a) та 2252 см-1 (b) зразків оксиду кремнію з вмістом азоту та 
відпалених в температурному діапазоні 450-750ОС протягом 1 год (точки) а також підігнаний 
результат відповідно до рівняння (4). Як видно з даного рисунку, результати розрахунків 
мають добре узгодження з експериментальними результатами. Відповідні параметри 
підгонки, що описують характеристики ефузії водню з плівок оксиду кремнію з вмістом 
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азот , зображені в абл.1. 
Можна зробити кілька висновків.  
Модель, що використовує розподіл ен

у Т

ергії активації вивільнення водню, забезпечує 
задовільний опис кінетики зміни концентрації водню в плівках оксиду кремнію при відпалах 
ри різних темпера  
ору та мають узгод я 
напівширини розподілу енергії активації в нашому випадку (0,25-0,32 еВ порівняно з 0,08, 

отримав Стесма
властивостей

п турах. Знайдені характеристики процесу є розумними з фізичної точки
з ження з відомими літературними даними [1]. Порівняно велике значенн

що нс) не є нереалістичним і вказує на сильно розупорядковану структуру 
оксиду кремнію та просторову варіацію його . 
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Параметри 2155

T  
Рис. 2. Експериментальні (точки) та розраховані (лінії) залежності відносної концентрації 

водню в плівках оксиду кремнію для частоти 2155 см-1 (a) та 2252 см-1 (b) від температури 
відпалу. 

 

±4 cm-1 2252±2 cm-1 

, eV 2.6143  2.7739 0
dE

σd, eV 0.2642 0.315 

g0, s-1 7.26×1012 7.86×1012 
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Фотостаріння композиту полівініловий спирт/наночастинки CdS 
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В останні два десятиліття композитні матеріали з напівпровідниковими 

наночастинками (НЧ) викликають не лише значний інтерес з точки зору вивчення 
фундаментальних основ фізичних процесів, а й також щодо їх практичного застосування. Це 
пов’язано з можливістю комбінування квантово-розмірних ефектів в НЧ з особливостями 
властивостей різного роду матриць, що створює передумови для впровадження прикладних 
рішень у найрізноманітніших галузях, від наноелектроніки до біології та медицини. Одним з 
найбільш інтенсивно досліджуваних класів такого роду матеріалів є колоїдні розчини 
напівпровідникових НЧ на основі полімерних матриць. Роль полімерної матриці не 
зво

ного боку, полімери є зручним середовищем для розміщення та пасивації НЧ, з 
інш , вони не є достатньо стабільними речовинами. Більшість полімерів змінюють 
вла під впливом ультрафіолетового та гамма опромінювання. Зміни полімеру в 
комп еріалах мо ити до зм стей композиту в цілому.  

У цій роботі дета ено вплив іолетового опромінювання  на 
випромінювальні властиво позиту полівініловий спирт/НЧ CdS.  Щоб уникнути 
будь бічні хімічні ре  прово  інертній атмосфері. Показано, що 
при УФ-опроміненні інтенс  люмінесценц ється немонотонно. Кінетика змін є 
кіль  якісно подіб зиті та ч ері, проте швидкість змін в 
композиті є дещо меншою. Іншим важливим фактором у змінах люмінесценції є повільний 
червоний я співвідношенням 
між  (хромофорних груп), які 
форму та утворенням центрів 
бе і пояснюють зміни:  

1. Розрив існуючих зв’язків між НЧ та молекулами полімерної матриці та 
утворення на незв’язаних зв’язках інтерфейсу центрів безвипромінювальної 
рекомбінації.  
2. Формування зв’язків нового типу на інтерфейсі з одночасним зменшенням 
ймовірності безвипромінювальної рекомбінації.  
3. Формування нових світловипромінювальних центрів на інтерфейсі.   

3

диться лише до фізичного середовища для розміщення НЧ. Матриця також може брати 
участь в процесах енергетичного обміну, обміну зарядами, впливати на стан інтерфейсу НЧ 
та ін. З од

ого боку
стивості 
озитних мат жуть призвод іни властиво

льно вивч
сті наноком

 ультраф

-які по акції, всі досліди
ивноість

дилися в
ії зміню

кісно та ною в компо истому полім

 зсув максимуму випромінювання. Така поведінка пояснюєтьс
 процесами утворення нових випромінювальних центрів

ються в середовищі матриці й на інтерфейсі, 
звипромінювальної рекомбінації. Основні процеси, як
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Зависимость подвижности электронов от параметров  
квантовой ямы CdTe/Hg Cd Te/CdTe  
с  

Институт физики полупроводников имени В.Е. Лашкарева 

Задача создани чения на сегодня 
достаточно се меняются во 
многих отраслях, таки днако для их более 
эффективного и иметь детекторы 
быстродействующие, обладающие высоким уровнем чувствительности и малыми габаритами. 
Для получения малых габаритов требуются детекторы ТГц-излучения, которые не будут 
требовать о г

эВ. 
Поэтом е и

1-x x
инвертированной зонной структурой

Мележик Е. О. 

Украина, Киев, пр. Науки 41, 03028, emelezhik@gmail.com 
 

я эффективных детекторов терагерцового излу
рьезно изучается учеными многих стран. Такие детекторы при

х, как медицина, биология, астрономия. О
продуктивного использования необходимо 

хлаждения до елиевых температур.  
Гетероструктуры и квантовые ямы (КЯ) на основе узкощелевых полупроводников, 

таких как Hg1-xCdxTe, считаются перспективными для создания на их основе неохлаждаемых 
или слабо охлаждаемых ТГц-детекторов. Высококачественные квантовые ямы Hg1-xCdxTe 
обладают низкими эффективными массами двумерных электронов, а высокие подвижности в 
них достигаются уже при азотных температурах, что важно для быстродействия детекторов 
на их основе.  

Свойства квантовых ям CdTe/Hg1-xCdxTe/CdTe хорошо изучены только для предельного 
случая, когда состав x=0. Однако для создания детекторов с оптимальными рабочими 
характеристиками очень важно смоделировать зависимости подвижности локализованных 
электронов в таких структурах от их параметров. Поэтому одной из целей нашей работы 
является исследование зависимостей подвижности электронов в ямах рассматриваемого типа, 
от состава x. Рассматривается диапазон составов 0.1<x<0.16, при которых в яме реализуется 
инвертированная зонная структура. Также в литературе приводятся неоднозначные 
результаты для разрыва валентных зон Δ между ямой и барьером – 350 мэВ и 550 м

у ще одной нашей задачей стало сследование влияния неопределенности разрыва 
валентных зон на подвижности электронов в яме. Расчеты проводились для температуры 
жидкого азота.  
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Рис
рассеянии на заряженных примесях, в 
зависимости от ширины ямы для Δ=350 мэВ 
и Δ=550 мэВ. Концентрация заряженных 
примесей – 1015 см-3, образец n-типа. 

рассеянии на фононах, в зависимости от 
ширины ямы для Δ=350 мэВ и Δ=550 мэВ.  

. 1. Подвижность электронов при Рис. 2. Подвижность электронов при 
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В х льных 
оптических и на 
неоднородностях г тного уравнения 
Больцмана, в прибл

В строгом смысле слова мы и время релаксации импульса для 
неупругих проце ия электронов и 
энергия оптическ взаимодействие 
электрона с фононом приводит к значительным изменениям импульса электрона. Поскольку 
волно  

 
ы ы  4

ано использование качественных методов 
расче

оде численного моделирования были учтены механизмы рассеяния на продо
 фонон н фононах ах, на заряженных примесях, а акустических 

оретерограницы. Расчеты проводились на основе трансп
ижении времени релаксации.  

не можем  ввест
ссов. Однако в нашей системе средняя кинетическая энерг
их фононов одного порядка. Следовательно, каждое 

вой вектор фонона направлен случайным образом, мы можем сделать вывод, что 
среднее время между двумя последовательными соударениями электрона с оптическими 
фононами является хорошей качественной оценкой времени релаксации импульса.  

Результат  расчетов представлен  на Рис. 1, 2, 3 и .  
Для различных значений разрыва валентных зон Δ, подвижность электронов при 

рассеянии на продольных оптических фононах отличается в 1.5-2 раза (Рис. 1). Таким 
образом, для расчета этой подвижности оправд

та, таких, как приближение времени релаксации. Интересно, что неопределенность 
величины разрыва валентных зон слабо влияет на времена релаксации электронов при 
рассеянии на заряженных примесях (Рис. 2). Таким образом, в образцах, где рассеяние на 
заряженных примесях доминирует, возможен расчет и более точных количественных 
значений подвижности электронов.  
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Рис. 3. Зависимость подвижности 
электронов при рассеянии на примесях от 
состава x, для двух ширин ямы – 30 нм и 
50 нм. Концентрация заряженных 
примесей – 1015 см-3, образец n-типа.  

Рис. 4. Зависимость подвижности 
электронов при рассеянии на фононах от 
состава x, для двух ширин ямы – 30 нм и 
50 нм.  

 
Увеличение состава x в направлении критического значения 0.16 приводит к быстрому 

росту подвижности для рассеяния на оптических фононах. Подвижность для рассеяния на 
заряженных примесях при этом также растет, но незначительно. Таким образом, в области 
составов, близких к критическому значению 0.16, роль рассеяния на продольных оптических 
фононах возрастает.  

Исходя из сравнения подвижностей  различных структурах на основе Hg1-xCd e, 
можно сделать вывод, что наибольшая подвижность может ожидаться в КЯ с составом 

 механ азотных 
о на 

107 
вижности в объемном Hg1-xCdxTe или для КЯ с 

й. 

в xT

0.1<x<0.16. При этом основными
температурах являются рассеяние на прод
заряженных примесях. Но при этом значения
см2/В/с, что гораздо выше значений под
неинвертированной зонной структуро

измами рассеяния носителей при 
льных оптических фононах и рассеяние 

 подвижности могут достигать величин 1-2*
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Особливості вимірювання вольт-амперних характеристик 
кремнієвих FET-структур з нанопроводами 

 

АНаумов .В., Райчева В.Г. 
 

Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України  
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Одномірні напівпровідникові нанопроводи є важливим елементом сучасної нано-

електроніки з точки зору мініатюризації пристроїв, заснованої на нових принципах реалізації 
просторово контрольованих високофункціональних наноструктур, наприклад, швидкодіючих 
польо оструктури мають низку переваг: 
велик

 на ВАХ суттєво впливає зонна структура нанопроводів, 
яка є дуже чутливою до розміру проводів, форми поперечного перерізу, механічного 
напруження та інтерфейсних станів. 

В даній роботі розроблено методику і проведено вимірювання ВАХ FET-структур на 
прикладі планарних наноструктур з кремнієвими нанопроводами (SiNW-FET). Дослідні 
зразки складалися з кремнієвої підкладки, 100 нм оксидного шару SiO2, вирощеного методом 
плазмохімічного осадження, 10 нм шару SiO2, утвореного шляхом сухого термічного 
окислення, та 50 нм шару Si p-типу. Нанопроводи Si діаметром ~200 нм довжиною до 20 мкм 
отримані за допомогою електронно-променевої літографії та вологого хімічного травлення. 
На Рис. 1 зображено чип зі зразками SiNW-FET-структур. На Рис. 2 наведено типові вихідні 
ВАХ (залежності струму IDS від напруги VDS між стоком та витоком) SiNW-FET-структури 
для діапазону напруг зміщення на затворі VG від +1 В до -1 В, виміряні при температурі 
Т =300 К. Як видно, при позитивній напрузі VG струм ІDS пригнічений, а при від’ємній 
напрузі VG величина ІDS швидко зростає до насичення з ростом VDS та VG, що свідчить про p-
тип  струму д 2  Ion/Ioff ~106. 
Так В які 
дем и оку, 
пев ас

 

вих транзисторів з нанопроводами (NW-FET). Такі нан
у інтегральну компактність, високу квазібалістичну провідність, добротну квантову 

локалізацію, широкі можливості керування електричними та оптичними властивостями. Для 
використання всіх переваг від властивостей таких наноструктур важливим є легування та 
формування контактів витоку і стоку нанопроводів. Для FET-транзисторів є істотним 
контроль таких ключових параметрів як p- або n-тип провідності, концентрація і рухливість 
носіїв в робочому каналі, порогова напруга, опір контактів тощо. Ці параметри можуть бути 
виміряні з вольт-амперних характеристик (ВАХ). Але для FET-транзисторів з нанопроводами 
це є нетривіальною задачею, тому що

 

 провідності. Щільність стокового
им чином, одержані дані показали, що 
онструють поведінку p-типу з досить вел
ною мірою обумовлені транспортними вл

  

осягає ~2 кА/см , а співвідношення
АХ досліджуваних SiNW-FET-структур, 
ким струмом стоку і малим струмом вит
тивостями кремнієвих нанопроводів. 

 
 

Рис. 1. Мікрофотографія чипа зі зразками 
SiNW-FET-структур (фрагмент). 

Рис. 2. Вихідні ВАХ SiNW-FET-структури для 
різних напруг зміщення на затворі. Т = 300 К. 
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зарощени R SEM, 

локальної A ктроскопії 

Дослідження структурних параметрів і елементного складу 
х кремнієм GexSi1-x наноострівців методами H

ES та раманівської спе
 

Пономарьов С.С., Юхимчук В.О., М.Я. Валах 
 

Інс

 мати форму “hut”-кластерів, пірамід, куполів та 
надкуп

о росту 
згідно моделі Странського-Крастанова (С-К) в 
процесі молекулярно-променевої епітаксії германію 
на буферний шар, який складався з шарів кремнію і 
Si0.9Ge0.1, з товщинами 200 та 10 нм, відповідно. 
Номінальна товщина осадженого германію становила 
11 МШ, а температура підкладки при епітаксії була 
700 °С. Сформовані SiхGe1-х наноострівці 
зарощувалися шаром кремнію товщиною 80 нм.  

При визначенні структурних параметрів і 
елементного складу НК використовувалася високо-
роздільна скануюча електронна мікроскопія (HRSEM) 

роздільною латеральною здатністю ∼3 нм в 
 S

н
Дос ger 
Microprobe JAMP-9500F (JEOL, Japan), в якому для 

титут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, м. Київ, 03028, 
пр. Науки 45, Україна, Joul2003@yandex.ru 

 
Використання структур з самоіндукованими Ge/Si наноострівцями відкриває нові 

перспективи для розвитку нано- та оптоелектроніки [1]. Масиви Ge квантових точок (КТ) з 
успіхом можуть бути застосовані для виготовлення фотодетекторів для ближнього 
інфрачервоного діапазону та світловипромінюючих пристроїв для цієї ж спектральної 
області [2], польових транзисторів [3], тощо. Отримання багатошарових масивів КТ Ge в Si 
матриці є перспективним з точки зору їх використання в сонячних елементах [4].  

Можливість широкого застосування Si/Ge наноострівців в опто- та наноелектроніці 
реальна лише при точному кількісному передбаченні і реалізації параметрів вирощуваних 
структур. Такі параметри наноострівців як форма, розміри, компонентний склад, механічні 
напруження та їх поверхнева щільність складним чином залежать від умов вирощування. 
Відомо, що Ge/Si острівці можуть

олів, які при зарощуванні їх кремнієм для створення діючих пристроїв можуть 
кардинально змінювати свою форму (рис. 1, а) та 
інші характеристики. Тому встановлення їх 
структурних параметрів і елементного складу після 
зарощування особливо важливі, хоча процес 
дослідження при цьому суттєво ускладнюється. 
Зазначимо, що знання параметрів зарощених 
кремнієм SiхGe1-х наноострівців дозволить не тільки 
керованим чином впливати на процес їх росту, але 
встановити зв'язок між структурними параметрами 
острівців та їх оптичними і електрофізичними 
властивостями. 

В даній роботі об'єктом досліджень були 
структури з масивами SiхGe1-х-наноострівців, які 
були сформовані методом самоіндукованог

 
а 

б 
Рис. 1. (а) ТЕМ-зображення не 
зарощених та зарощених кремнієм 
SiхGe1-х острівців; (б) зображення 
наноострівців в Оже-електронах 

ня 
0000. 

з 
поєднанні
точ

 з локальною Оже-спектроскопією (A ) з 
істю позиціювання нанозонду 5÷8 нм [5, 6]. 
лідження проводилися на Field Emission Au

Eпісля іонного травлення покривного 
кремнієвого шару. Збільшен
5
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пош
і 

ло  
кремнію, мет ження були 
встановлені режими іонного травлення, які не змінюють геометричні параметри і 
компонентний скла встановити режим 
електронної корекції  положення точки 
анал

ків 
нанометрів по висоті і зн  задачею, особливо, 
якщо в

склад SiхGe1-х наноострівців та велич
результатів, отриманих методами лока
що зміни компонентного складу SiGe
визначені методами раманівської- і О
проаналізовані спектри випромінюванн

Таким чином, в результаті п л
кремнієм SiхGe1-х наноострівців у
формацію та геометричні парамет

кремнієм призводить до збільшення в 
порівнянні з не зарощеними кре ,
технологічних режимах. На основі отр я
можна стверджувати, що процес самоін
напружених Ge шарів на Si та Si0.9Ge
першому наближенні описується меха
інтенсивним процесом поверхнево
неоднорідних напружень. 

 
С
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3. O.G. Schmidt, U. Denker, M. Dash
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,
in i ic n

v
us ca

арового аналізу використовувалася аргонова іонна гармата. 
В даній роботі продемонстрована можливість визначення геометричних розмірів 

кального елементного складу окремих GeSi НК, які були попередньо зарощені шаром
одом скануючої Оже-мікроскопії (SAM). В процесі дослід

д досліджуваних НК. Особливо важливим було 
 термічного дрейфу, що забезпечує стабільність

ізу в процесі реєстрації даних. 
Зазначимо, що зна всього декілька десятходження SiхGe1-х острівців, які складають 

аходяться в кремнієвому шарі є досить складною
рахувати, що вони знаходяться на SiGe буферному шарі. Для вирішення цієї задачі 

була розроблена методика їх пошуку шляхом іонного травлення покривного кремнієвого 
шару під кутом 45о з пошаровим аналізом компонентного складу. 

В результаті проведених досліджень були зареєстровані концентраційні профілі НК 
(розподіл елементного складу наноострівців вздовж їх осі росту) і змочувального шару, на 
якому вони формуються. Встановлено, що середні латеральні розміри досліджених 
наноострівців складають 100 нм (рис. 1, б). В процесі досліджень розроблено методику 
визначення компонентного складу шарів гетероструктур та їх геометричних параметрів. 
Встановлено, що процес зарощування острівців кремнієм призводить до збільшення в них 
долі Si в порівнянні з не зарощеними острівцями, сформованими при подібних 
технологічних режимах. 

Для даних структур були також проведені оптичні дослідження. Зокрема, 
використання раманівської спектроскопії дозволило встановити усереднений компонентний 

ину пружної деформації. Проведено співставлення 
льної Оже- та раманівської спектроскопії. Показано, 
 острівців, зумовлені варіюванням режимів їх росту, 
же спектроскопії, якісно корелюють. В роботі також 
я таких структур. 
роведеного комп ексного дослідження зарощених 
ло встановлено їх компонентний склад, пружну 
ри. Показано, що процес зарощування острівців 
них долі кремнію та зростання пружної деформації в 
мнієм острівцями  сформованими при подібних 
иманих даних дл

б
де

 зарощених шаром Si наноострівців 
дукованого формування наноострівців при епітаксії 

0.1 буфери як і для не зарощених острівців тільки в 
нізмом С-К. Реально він ускладнюється аномально 
ї інтердифузії компонентів, підсиленою дією 
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ки опухоли. Установлено, 
что ра

я состава Gd Si  кристаллизуются в орторомбической структуре 
типа S

кусировалось излучение Nd:YAG 
лазера

л
е

  я  

у  т
дно из рисунка, в области 25-50 наблюдается две интенсивных 

широких полосы (гало), которые указывают на то, что кристаллическая структура образца 
деформирована и близка к аморфному похожая картина наблюдается 

акции эпитаксиальных слоев и порошков с 

 химические 
ия 

полос 

Соединения и сплавы на основе гадолиния в последнее время активно изучаются, что 
связано с возможностью их применения в качестве магнитных охлаждающих агентов, а 
также в гипертермии злокачественных опухолей [1-3]. Как известно, метод магнитной 
гипертермии основан на введении магнитных наночастиц в опухоль, после чего они 
разогреваются под действием магнитного поля и разрушают клет

ковые клетки гораздо чувствительнее к повышению температуры, чем здоровые, 
поэтому при температуре 40-41ºС они разрушаются, в то время как в здоровых происходят 
только обратимые изменения [1]. Следовательно, важно контролировать температуру, до 
которой разогреваются наночастицы. Одним из путей такого контроля может быть 
применение магнитных материалов, температура Кюри которых лежит в пределах 40-41ºС. 
Такими материалами могут быть германо-силициды гадолиния, общая формула которых 
Gd5(SixGe1-x)4. 

Силицид гадолини 5 4
m5Ge4 и упорядочен ферромагнитно с достаточно высокой температурой Кюри (340 К) 

[3]. Однако при замещении атомов кремния на германий температура Кюри уменьшается, 
что позволяет подобрать оптимальную температуру.  

Целью настоящей работы было получение наночастиц тройного соединения Gd5Si2Ge2 
и изучение их состава, морфологии и магнитных свойств. 

Для получения наночастиц использовался метод лазерной абляции в жидкости. Для 
этого на мишень, погруженную в этиловый спирт, фо

 (LOTIS TII, LS2131D), работающего в двухимпульсном режиме на длине волны 1064 
нм (энергия импу ьса 100 мДж, длительность импульса 10 нс, плотность энергии 
250мДж/см2). Мишени аблировали в следующей последоват льности: Si, Gd, Ge. После этого 
полученный коллоид подвергали лазерной модификации излучением второй гармоники 
Nd:YAG лазера (длина волны 532 нм, энерги  импульса 90 мДж, длительность импульса 10 
нс, плотность энергии 450мДж/см2). Коллоидный раствор до и после модификации 
высушивали при комнатной температуре на воздухе и исследовали структуру и морфологию 
полученного порошка методами рентгеновской дифрактометрии и сканирующей 
электронной микроскопии.  

На рис нке 1 приведена рентгенограмма порошка Gd – Si – Ge, полученного ме одом 
лазерной абляции. Как ви

 состоянию. Например, 
при исследовании методом рентгеновской дифр
размером зерна <100 нм. 

 Расшифровка рентгенограмм показала, что при абляции образуются
соединения гадолиния. Например, на спектре видны линии стехиометрического соединен
GdSi орторомбической сингонии Pnma(62). Это подтверждается присутствием 
отражения от плоскостей (011), (111), (210) и (020). Однако, учитывая близость полос 
отражения для соединений различного состава, можно сделать вывод, что в результате 
абляции мишеней образуются также и другие фазы силицидов, германидов, а также тройные 
соединения состава Gd5Si2Ge2, который имеет моноклинную решетку. 
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Рис.1. SEM-изображение и рентгенограмма порошка Gd – Si – Ge, полученного методом 
лазерной абляции в этаноле. 

 
Кроме того, рентгенограмма подтверждает присутствие непрореагировавших фаз 

исходных компонентов: Gd (кубический), Si (кубический), Ge (кубический), а также графита. 
Образование графита

2θ
20 30 40 50 60 70 80 90 100

0 

Si 

 можно объяснить протеканием реакции разложения спирта при 
высоко

икации коллоида на рентгенограмме 
пики, с

ении соединений при действии 
лазерн

[1] S. M

й температуре и давлении. Так, согласно литературным данным, в лазерно-
индуцированной плазме возможно протекание процессов не только между компонентами 
мишени, но и с растворителем на границе с плазмой [4]. 

Следует отметить, что после лазерной модиф
оответствующие Ge и Si проявлялись отчетливо, что свидетельствует об улучшении 

кристалличности образца, а также о частичном разлож
ого излучения. Однако линии, соответствующие отражению от плоскостей Gd 

отсутствовали, что может указывать на то, что гадолиний остался в составе соединений. Эти 
соединения могут, как и до облучения, находиться в аморфном состоянии, на что указывает 
гало в области 20 и 30º. Наличие этих полос свидетельствует о присутствии соединений GdSi, 
Gd5Si4, а также Gd5Si2Ge2, решетки которых деформированы. 

На SEM микрофотографиях порошков наблюдались крупные агломераты, которые 
состояли из множества малых частиц. Изучение магнитных свойств полученных порошков 
показало, что наночастицы не проявляют гистерезиса при низких температурах (6 К), что 
типично для наноразмерных материалов с суперпарамагнитными свойствами. 
 
Список литературы: 

ornet, S. Vasseur, F. Grasset and E. Duguet, J. of Mater. Chem., 14, 2161, 2004 
[2] D.M. Rajkumar, M. Manivel Raja, R. Gopalan, V. Chandrasekaran, Journal of Magnetism and 
Magnetic Materials, 320, 1479, 2008. 
[3] V.K. Pecharsky, K.A Gschneidner Jr., Journal of Alloys and Compounds, 260, 98, 1997. 
[4] G.W. Yang, Progress in Materials Science, 52, 648, 2007. 
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В роботах Фейста та Капассо [1-3] вперше експериментально були створені квантові 

каскадні лазери Л), роботи як  гру ується на кв ов  переходах між 
електронними резонансними 

елементами таких ККЛ 
(активна зона та інжектор) [4-

спектральних параметрів 

ні розглядалися моделі окремо 
активн

 роль активної 
они в експериментально створених квантових каскадних лазерах (ККЛ) [2-3]. 

 перпендикулярно до її шарів, падає моноенергетичний пучок не 

вул а, 

(КК принцип их нт  ант их

станами у наносистемі. 
Основними робочими 

5], є три-, чотири- або 
бар’єрні плоскі резонансно-
туннельні структури (РТС). 

В даній роботі 
проводилось дослідження 

(резонансні енергії та 
резонансні ширини) 
квазістаціонарних станів 
(КСС) електрона та 
провідності трибар’єрної 
активної зони, як робочого 
елемента ККЛ, в залежності 

від положення центрального бар’єра у ній (рис.1). В порівнян

Рис.1. Енергетична і геометрична  
схема ТБРТС 

ої зони та цілого каскаду (активна зона з інжектором) (рис.2). 
В моделі ефективних мас і прямокутних потенціалів розглядається плоска трибар’єрна 

резонансно-тунельна наноструктура (ТБРТС) (рис.1) з прикладеним до неї постійним 
однорідним електричним полем напруженістю F. Саме така система виконує
з

На систему зліва
взаємодіючих між собою електронів з енергією Е і концентрацією 0n .  

Для системи електронів, взаємодіючих з електромагнітним полем у ТБРТС записується 
повне одномірне рівняння Шредінгера 

( ))t,z(H)z(H
t

)t,z(i 0 Ψ+=
∂

Ψ∂
h )t,z(                                              (1) 

де  

( )[ ])zz(z)zz()z(zeF)z(U
z)z(m

1
z2

)z(H 555

2

0 −θ+−θ−θ−+
∂
∂

∂
∂

−=
h                         (2) 

- гамільтоніан стаціонарної електронної задачі,  
( ) ( )( ) ( )[ ]( )titi ee bzbbzzzeЄ)t,z(H ω−ω +−θ+−θ−θ−=                                 (3) 

 - гамільтоніан взаємодії електрона з електромагнітним полем. Тут , e m ,  - заряд, 
ефективна маса та потенціальна енергія електрона відповідно,  - напруженість 
електричної складової змінного електромагнітного поля, 

U
Є

θ  - одинична функція Хевісайда. 
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Хвил енні 
 

∑ Ψ=Ψ n
0zt,z

ьова функція електрона шукається за теорією збурень в одномодовому наближ

( )
+

ω+ω−
1

t ni( ) ( )e  )( 0 hE=ω
−= 1n

                                         (4) 

 
Граничні умови неперервності  на межах 
наносистеми одно

 хвильових функцій і потоків їх густин ймовірностей
значно визначають ( )t,zΨ . 

 
Знайдена повна хвильова функці тично розрахувати динамічну 

про

 
де  - потік електронів, які взаємодіють з високочастот
назад по відношенню до початкового вхідного потока, який 
відповідно потік вперед. 

На основі розробленої теорії досліджувалися резонансні 
квазістаціонарних станів електрона, та динамічна провідн
квантовими переходами (з випромінюванням електромагнітно
на другий та перший резонансні стани електрона, у залеж
внутрішнього бар’єра ТБРТС відносно зовнішніх. 

Установлено, що при зміни положення центрального бар’
електрона міняють своє положення і можуть потрапляти в об их
цьому провідність, формована потоком електронів вліво ( ю

оскільки п
утворюєть
потенціаль

 

«робочих» станах. 
Також 

каскаду: активна зона розглядалась 
разом з інжектором (рис.2). 

 
В такій моделі з’явл

інжекторні КСС електрона, резонансні 
енергії яких слабо
залежності від пол

так
м

я дозволяє точно аналі
відністю ТБРТС через парціальні складові 

 
)E,()E()E,( Ωσ+Ωσ=Ωσ +−                                                (5) 

ним електромагнітним полем, 
падає на ТБРТС, а )E,σ+  - 

енергії і резонансні ширини 
ість, сформована лазерними 
го поля ене Ω ) з тр

,

 )E,(Ωσ−

(Ω

ргії етього 
ності від зміни положення 

єра ТБРТС енергетичні рівні 
ласть від’ємн  енергій. При 
) практично дорівн є нулеві, 
зліва для цього отоку 
ся безмежно широкий 
ний бар’єр. 

Були виявленні такі положення  
внутрішнього бар’єра, за яких робота 

−σ

ТБРТС, як активного елемента ККЛ, на 
квантових переходах між третім і 
другим чи першим квазістаціонарними 
станами електрона, буде оптимальною. 
Тобто досягається максимальна 
провідність ( −+ σ>> ) у необхідній σ
області випромінювальних частот при 
задовільних часах життя електрона у 

була досліджена і модель 

яються додаткові 
Рис.2. Енергетична і геометрична  

 змінюються в 
оження внутрішнього схема квантового каскадного лазера [2] 

бар’єра активної зони. Поведінка енергетичних рівнів активної зони залишається ою ж, як 
в простішій оделі ізольованої активної зони, яка описана вище. 
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Отримані результати показують, що в обох моделях робочі КСС електрона, між якими 
відбуваються лазерні переходи, мають приблизно однакові спектральні параметри
Провідність також веде себе схоже. Положення внут шнього бар
квантових переходах між третім і другим чи першим кв зістаціона
 оптимальним в обох моделях.  

Списо  літератури:  
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538 (1995). 
, 
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Останніми роками експериментатори і теоретики проявляють великий інтерес до

вивчення квантових плівок, та каскадних лазерів, створених на їхній основі [1,2]. Значн
 
а 
 
я 

нанокристалів різних геометричних форм 
виконуються методом резонансного 
раманівського розсіювання [7], та пікосекундною 
раманівською спектроскопією [8]. Більшість 
теоретичних робіт грунтується на використанні 
моделі діелектричного континууму, яка дозволяє 
безпосередньо отримати потенціали поля 
поляризації обмежених та інтерфейсних фононів. 
Щоб мати змогу керувати каскадним лазером, 
отриманим на основі наноплівок, необхідно 
визначити вплив усіх типів коливань, що присутні 
в наносистемі. Це можна зробити дослідивши 
закони дисперсії фононних мод та знайшовши 
явний вигляд потенціалів поля поляризації. 

У роботі вивчаються фононні спектри усіх типів вільних коливань, присутніх у 
плоскій багатошаровій наносистемі (рис. 1), яка складається з п’яти шарів плоских плівок 
In0.53Ga0.47As/In0.52Al0.48As вміщених у середовище In0.53Ga0.47As (Рис. 1). Товщина кожного 
шару наноплівки, а також діелектричні проникливості відомі: 

частина теоретичних досліджень присвячена циліндричним [3, 4] та сферичним квантовим
точкам [5, 6], оскільки ці наносистеми є найпростішими. Експериментальні дослідженн
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де  - високочастотна діелектрична проникність, ∞ε i Liω  та Tiω  - частоти поздовжніх і 
поперечних оптичних фононів відповідних масивних кристалів. Фононний спектр для такої 
системи можна знайти з електростатичних рівнянь Максвела, а теорія розрахунку спектру 
таких фононів була здійснена авторами [9, 10]. Рівняння для знаходження потенціалів поля 
поляризації такої системи можна подпти у вигляді:  

      (2) 
де  - потенціал поляризаційного поля фононів. Зрозуміло, що існують два можливих 
розв  цього рівняння, з яких визначаються спектри обмежених та інтерфейсних фононів. 
При ві
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величи енціал 
поля по аду 

ною енергій повздовжніх фононів у відповідному масивному кристалі. Пот
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тут −

потенціал при n=1 має один 
максимум в середині наноплівки і спадає до нуля на її границях. Така поведінка фононного 
поля відповідає загальноприйнятій теорії Хуанга-Цу, згідно якої потенціал повинен спадати 
при наближенні до границі поділу між шарами наносистеми. 

На рис. 2 б зображено залежність отенціалу поля поляризації інтерфей оно
при фіксованих розмірах наносистеми для різних значень енергії фононів. Як видно з 
рисунка потенціал поля поляризації інтерфейсних фононів симетричний відносно 
інверсійного центру системи, що зумовлено симетрією електромагнітної взаємодії відносно 

 ж есок енер

 коефіціенти 0== BA . 42

Результати числових розрахунків енергій та потенціалів поля поляризації обмежених 
та інтерфейсних фононів представлені на рисунку 2. 

На рис. 2 а показано потенціал поля поляризації обмежених фононів в середовищі з 
фіксованими розмірами для n=1,2,3. Як видно з рисунка, 

 п сних ф нів 

тієї точки інверсії. Також видно, що основний вн  в гію взаємодії фононів з 
електронами та екситонами, при заданих розмірах наносистеми, дає рівень із максимальним 
за модулем значенням потенціалу поля поляризації, а саме рівень із енергією ω=31,46 meV. 
Крім того, потенціал поля поляризації інтерфейсних фононів приймає екстремальні значення 
на межах середовищ і мінімальні значення в середині квантових плівок. 
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Отримані потенціали поля 
поляризації обмежених та 
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вячених дослідженню неспівмірних 
остей тонкої плівки від її тов

2 Національний лісотехнічний уніве
 

В даний час є лише невелике число робіт, прис
структур в зразках малих розмірів. Залежність властив
(розмірний ефект) можна пояснити впливом двох фа
механічними напруженнями, які є залежними від р
розглядалися в [1-3], де було показано, що граничні ум
параметра порядку. 

Завданням даної роботи є експериментальне дос
граничних умов на амплітуду параметра порядку в 
невіспівмірною надструктурою. 

В роботі досліджено вплив зміни товщини кристал
неспівмірної модуляції – с, і осі спонтанної поляриза
двопроменезаломлення δ(Δn). Відомо, що δ(Δn) існує
причому, його величина лінійно пов’язана з інваріантам
фази) та комбінаціями компонент параметра порядк
найбільшу роль відіграють інваріанти нижчих порядкі
неспівмірними фазами визначаються лінійною залежн
модуляції (скалярного квадрата параметра порядку, 
неспівмірна фаза). Поблизу точки фазового переходу  
неспівмірної фази є близька до синусоїдальної. 
скінченністю розмірів зразка, поширюються на весь кр
ідеальний (без дефектів в об’ємі) кристал не має жорст
які відповідають зміні фази параметра порядку (в ре
п ек
п ме
к ус кореляції (не перевищує кілька пост

просторову

івмірному сегнетоелектрику проблема фазового переходу в співмірну фазу зводиться до 
граничної задачі, яка з математичної точки зору аналогічна проблемі сегнетоелектричного 
фазового переходу в тонкій плівці. Беручи це до уваги, вплив граничних умов на 

щини 
кторів: кореляційними ефектами та 
озмірів плівки. Теоретичні аспекти 
ови впливають на амплітуду і фазу 

лідження впливу розміру зразка та 
неспівмірній фазі для кристалів з 

а [N(CH3)4]2Zn0,58Cu0,42Сl4 вздовж осі 
ції – а, на температурну поведінку 
 вже у вихідній - симетричній фазі, 
и (відносно перетворень симетрії цієї 
у в співмірних фазах. Природно, 
в. Так, аномалії δ(Δn) в кристалах з 
істю δ(Δn) від квадрата амплітуди 
що відповідає переходу вихідна-

вихідна-неспівмірна фаза, структура 
Спотворення структури, зумовлені 
истал, оскільки можна вважати, що, 
коcті по відношенню до спотворень, 
альній ситуації виникають питання, 
тах). Проте спотворення амплітуди 
незаломлення, мають цілком певний 
ійних решітки). Поблизу переходу 
е розглядатися

ов’язані з піннінгом фази хвилі модуляції на деф
араметра порядку, з якими пов’язані аномалії двопро
інцевий раді
неспівмірна - співмірна фаза модуляція структури мож  як гратка солітонів 
(доменних стінок). При цьому середній по об’єму квадрат амплітуди модуляції, а значить і 
величина δ(Δn), істотно залежить і від густини солітонів. Густина солітонів залежить від 
дефектності зразка. При зміні товщини кристала уздовж осі неспівмірної модуляції, як 
зазначалося в роботі [1], граничні умови змінюють  модуляцію амплітуди 
параметра порядку, що можливо позначиться і на величині δ(Δn).  

В якості досліджуваних об’єктів вибрані кристали [N(CH3)4]2Zn0,58Cu0,42Сl4, оскільки 
заміщення іона Zn на Cu зумовлює пригнічення сегнетоелектричності в кристалі 
[N(CH3)4]2ZnСl4. Відомо, що період неоднорідності параметра порядку Li визначається 
різницею хвильових векторів неспівмірної і співмірної модуляції. Оскільки, як правило, 
k  << ki c, то період неспівмірної модуляції Li >> Lc = na/m, і складає ~ 100 елементарних 
комірок кристала. У кристалі [N(CH3)4]2ZnСl4, період неспівмірної модуляції 
Li = 2π/ki ≈ c/0.023 ≈ 43.5c ≈ 533 Å, при Tі ≈ 296.6 К. Як відомо, в тонко плівковому 
несп
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T(T

λd
iiT

k

4α
10 ~ 75 мкм (детемпературу фазового переходу можна очікувати при 

)
 λk –

 кореляційний параметр, αT ≈ 10-6 К-1; Ті – температура фазового переходу в об’ємному 
матеріалі (Т і (в 
розрахунках

На рис a кристала 
[N(CH3)4]2Zn0,58C  db, dc, 
залишалися пості а) ~ f(Т), 
отриманих в процес х переходів: 
Тi = 296.6 К; Тс = 277.3  Zn2+ на Cu2+ 
супр

и

і ≈ 296 К), Ті* – температура фазового переходу в тонкошаровому матеріал
 використовувалися: Ті* = 295 К. λk = 10-8 мкм2).  

. 1 приведена температурна залежність δ(Δn ) для 
u0,42Сl4 при різних значеннях товщини da зразка (інші розміри
йними і рівними ~ 4 ÷ 5 мм). Для da ≈ 1500 мкм із залежностей δ(Δn

і нагрівання, визначені відповідні температури фазови
 К; Т3 = 274.6 К. Таким чином, видно, що заміщення іонів

оводжується зниженням температур фазових переходів (ΔТс = -2.7 К; ΔТ3 = -1.4 К), 
звужуючи температурний інтервал існування сегнетоелектричної фази на 1.3 К. Температура 
(Тi = 296.6 К), при якій відбувається фазовий перехід вихідна неспівмірна фаза практично 
залишається незмінною. Зі зменшенням розмірів зразка (33 ≤ da ≤ 500 мкм) температура 
(Тс = 277.3 К при охолодженні) фазового переходу неспівмірна - співмірна 
сегнетоелектрична фаза підвищується зі швидкістю dТс/d(da) ≈ 0.033 К/мкм. За рахунок 
незначного зменшення температури фазового переходу сегнетоелектрична -
 сегнетоеластична фаза (Т3 = 274.6 К при зниженні температури, dТ3/d(dа) ≈ -0.0034 К/мкм) 
при зменшенні товщини зразка відбувається збільшення температурного інтервалу існування 
сегнетоелектричної фази зі швидкістю dТ/d(dа) ≈ 0.042 К/мкм. Пр  da = 33 мкм 
температурний інтервал існування сегнетоелектричної фази склав ~ 19.54 К (для порівняння 
при da > 500 мкм це ~ 3 ÷ 3.5 К для кристала [N(CH3)4]2ZnCl4). Тобто, при зменшенні 
товщини зразка dа (dа < 500 мкм) кристала спостерігається звуження температурного 
інтервалу існування неспівмірної фази за рахунок зсуву температури фазового переходу Тс в 
бік більш високих температур.  

 

 Рис. 1. Температурна залежність 
δ(Δnа) виміряна при охолодженні (а) при 
рі

 Рис. 2. Температурна залежність δ(Δnс) 
кристала [N(CH3)4]2Zn Cu Сl  при різних 

зних значеннях товщини зразка da для 
кристала [N(CH3)4]2Zn0,58Cu0,42Сl4. 

значеннях товщини зразка с. 

 
Розглянемо вплив зміни товщини dc вздовж осі неспівмірної модуляції кристала 

[N(CH3)4]2Zn0,58Cu0,42Сl4 на температури фазових переходів. На рис. 2 приведена 
температурна залежність δ(Δnc) для кристала [N(CH3)4]2Zn0,58Cu0, Сl4 при різних значеннях 
товщини dc зразка. При зменшенні товщини зразка (dc < 400 мкм) спочатку спостерігається 
підвищення температур фазових переходів Tс і T3, причому залежності T3 ~ f(d), Tc ~ f(d) є 
нелінійними. Відносно фазового переходу при Ti, то при зменшенні товщини (dc) кристала 
аж до dc ≈ 80 мкм зміна величини Ti знаходиться в межах точності вимірювань температури. 

0,58 0,42 4
 d

42
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Підвищення температур фазових переходів T  і T  внаслідок зміни товщини d , як і зміна 
изації, обумовле

 теплового

дів при зменшенні товщини 
крис .  

я ( n ) ій рат

с 3 c
товщини кристала уздовж осі спонтанної поляр но деформацією 
невідповідності (різницею коефіцієнта  розширення кристала і клею). Подальші 
зменшення товщини dc < 80 мкм кристала супроводжується зниженням температур фазових 
переходів (ΔТі, ΔТс, ΔТ3 ≈ 10 К). На відміну від фазової діаграми da, Т, фазова діаграма dc, Т 
характеризується зниженням температур фазових перехо

тала
Спостережуване пониження температур фазових переходів внаслідок зменшення 

товщини кристала уздовж осі неспівмірної модуляції, можливо пов’язано з наявністю 
розмірного ефекту.  

Зменшення товщини плівки вздовж напрямку виникнення параметра порядку, згідно 
роботи [2] зумовлює зменшення величини параметра порядку в середині плівки, ніж у 
відповідному об’ємному зразку. Таким чином, наявність розмірного ефекту в 
мікророзмірному кристалі має спричиняти зменшення величини амплітуди параметра 
порядку в неспівмірній фазі кристала. Оскільки в першому наближенні приріст 
двозаломленн Δ(δ(Δ с )) в неспівмірн фазі пропорційний квад у амплітуди параметра 
порядку, то на рис. 3 наведена залежність цього приросту від температури в неспівмірній 
фазі при різних значеннях товщини монозразка вздовж осі неспівмірной модуляції. Спочатку 
зі зменшенням dc спостерігається збільшення величини Δ(δ(Δnс)), але потім відбувається її 
зменшення. 

 

 
 Рис. 3. Залежність приросту оптичного двопроменезаломлення Δ(δ(Δnс)) від 
температури (Тi - Т)/Ті при різних значеннях товщини монокристала 
[N(CH3)4]2Zn0,58Cu0,42Сl4 в неспівмірній фазі. 

 
Таким чином, при зменшенні товщини зразка кристала уздовж осі неспівмірної 

мо ляції  н
ам

1. Ктиторов С.А., Погорелов Ф.А., Чарная Е.В.// ФТТ. 2009. Т. 51. Вып. 8, С. 1480.  
2. Кт

.  2 7

ду  відбувається не тільки зміна періоду
плітуди параметра порядку. 

 
 

еспівмірної модуляції, але і величини 

иторов С.А., Погорелов Ф.А., Чарная Е.В.// ФТТ. 2003. Т. 45. Вып. 11, С. 2062. 
3. Charnay E.V., Ktitorov S A. // Ferroelectrics. 003. V. 29 . P. 29. 
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Оболонкова модель рідкісноземельних нанокластерів у плівках 
SiO2: захоплення заряду та гасіння електролюмінесценції. 

 
Тягульський С.І., Назаров О.М, Тягульський І.П., 

Леман Я. 1, Реболе Л. 1, Скорупа В. 1 
Інститут  напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова НАН України, 

Україна, 03028 Київ, просп. Науки, 45, smnk@ukr.net 
1)Інститут іонних променів та матеріалознавства, Дрезден, Німеччина. 

 

 фізики

металами

ри температурах від 800 °C до 1100 °C протягом 30 хвилин у атмосфері азоту. В 
якост напівпрозорого електрода використовувався шар ІТО. Виміри електролюмінесценції 
проводяться в режимі постійного струму. Вимірювання зміни напруги постійного сруму, яке 
проводиться паралельно з люмінесцентними вимірюваннями дозволяє зробити висновок про 
захоплення заряду в шарі SiO2 [1]. Додатково було проведено мікроструктурний аналіз за 
допомогою просвічуючої електроної мікроскопії високої роздільної здатності. [2] 

Підвищення температури відпалення призводить до зростання середнього розміру 
нанокластерів та до зсуву процесів гасіння в область вищих рівнів інжекції. Крім того, у 
зразках, що імплантовано Eu нанокластери значно перевищують за розміром кластери інших 
рідкісноземельних включень, гасіння основної червоною лінії електролюмінесценції, яка 
відповідає Eu, спостерігається значно пізніше. Гасіння  електролюмінесценції зразків, які 
імплантовано Tb та Gd при високих кількостях імплантованого заряду складається з двох 
єтапів: перший етап корелює з захопленням негативного заряду в об’ємі діелектрика, другий 
– з накопиченням позитивного заряду поблизу до SiO2-Si інтерфейсу. Гасіння 
електролюмінесценції структур, що імплантовано Eu при високих рівнях інжекції 
супрово  
н S

х к
м рахунку відношення кількості атомів кисня на 
один н

2 3

2. 
В якості основного механізму гасіння електролюмінесценції для рідкісноземельних 

 процес 
середній 
джують 

Припускається, що збільшення розміру кластера, хоч і збільшує загальне 
розупорядкування матриці SiO2, втім зменьшує локальне блокування люмінесцентних 
центрів. При подальшому збільшенні розміру кластера розширення дефектної оболонки 
відбувається шляхом трансформації в процесі високопольової інжекції слабких кремнієвих 
зв’язків та інших прекурсорів у негативно заряджені пастки. Це зменшує локальне 

У цій роботі досліджується захоплення заряду та гасіння електролюмінесценції під 
час інжекції носіїв у світловипромінюючих структурах Si-SiO2, які було імплантовано 
рідкісноземельними (RE) . Метою роботи є прояснення механізмів гасіння 
основних ліній електролюмінесценції. 

Рідкісноземельні іони Ce+, Eu+, Gd+, Tb+, Er+ та Tm+ було імплантовано у шар SiO2 
вирошений термічним способом на підкладинці з Si n-типу. Доза імплантації була 
розрахована таким чином, що концентрація рідкісноземельної домішки становила 0.1%, 0.5% 
та 1.5 ат. %. З метою відпалення післяімплантаційних дефектів, активації рідкісноземельної 
домішки та утворення нанокластерів REOX було застосовано стандартне  термічне 
відпалення п

і 

джується накопиченням позитивного заряду на інтерфейсі SiO2-Si, в той час як при 
изьких рівнях інжекції – з сильним захопленням негативного заряду в об’ємі iO2 

Кількісна оцінка дефектної оболонки навколо оксидни ластерів рідкісноземельних 
еталів у матриці SiO2 проводиться шляхом об

ицю поверхні оксид ого рідкісноземельного кластера до кількості атомів кисня на 
одиницю площі у чистому оксиді кремнія [3]. Найбільша кількість дефектів спостерігається у 
зразках з кластерами  EuO та Ce O . Саме ці структури демонструють посилене захоплення 
негативного заряду в об’ємі SiO

оксидних кластерів невеликого розміру (до 10 нм) пропонується розглядати
блокування негативним зарядом, який захоплюється на дефектну оболонку у безпо

 електронів, що збублизкості до рідкісноземельного оксидного кластеру, гарячих
електролюмінесценцію [4]. 
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е і 
ку я 
елект кову 
модель гасіння електролюмінесценції оксидни рідкіноземельних кластерів у матриці SiO2. 
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лектричне поле у безпосередній близкості до нанокластерів, а отже зменьшується 
лонівське розсіювання гарячих електронів. Наслідком цього є зниження темпів гасінн

ролюмінесценції. Експериментальні результати цілком підтверджують оболон
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МЕХАНІЗМИ РОЗСІЮВАННЯ І ПРИПОВЕРХНЕВІ ПРОЦЕСИ 
У ТОНКИХ ПЛІВКАХ ТЕЛУРИДУ ОЛОВА 

 
Дзундза Б.С., Костюк О.Б., Гатала І.Б., Лецин Р.Б. 

т імені Василя Стефаника, 

іювання носіїв струму у тонких 

мували з парової фази методом відкритого випаровування у 
вакуумі на підкладки з поліамідної стрічки типу ПМ-1. Вимірювання електричних 
параметрів плівок проводилося на повітрі при кімнатних температурах у постійних 
магнітних полях. Вимірюваний зразок мав чотири холлівські і два струмові контакти. В 
якості омічних контактів використовувалися плівки срібла. Струм через зразки складав 
~(0,1-1) мА. Магнітне поле напрямлялося перпендикулярно до поверхні плівок при індукції 
1,5 Тл.  

 
Отримані зразки досліджувалися методами атомно-силової мікроскопії (АСМ) 

Nanoscope 3a Dimention 3000 (Digital Instruments USA) у режимі періодичного контакту. 
АСМ-зображення та профілограми наноструктур наведено на рис.1. Видно, що 

одержані структури складаються з нанорозмірних кристалітів пірамідальної форми. З 
профілограф визначено залежності середніх розмірів кристалітів у латеральному і 

Прикарпатський національний університе
вул. Шевченка, 57, Івано-Франківськ, 76018, Україна, E-mail: freik@pu.if.ua 

У даній роботі досліджено особливості механізмів розс
плівках телуриду олова, осадженого на підкладках з поліамідної стрічки від їх товщини. 

Наноструктури отри

 

 
а 

 
б 

А 

 
а 

б 
Б 

Рис. 1. АСМ-зображення (а) і профілограми (б) наноструктур SnTe на поліаміді. 
Товщина, мкм: 0.1 (А), 2,6 (Б). 
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п
кристалітів
більше 2 мкм. 

 

ерпендикулярному напрямках від товщини плівки (рис. 2.). Із зростанням товщини розміри 
 також збільшуються в обох напрямках з виходом на насичення при товщина 

 
Рис. 2. Залежність середніх розмірів кристалітів у латеральному (○) і 

перпендикулярному (●) напрямках від товщини плівки. 
 
За умови переважання розсіювання носіїв струму на поверхні (μП) і межах зерен (μз), 

питомий опір плівок визначається правилом Маттісена [3]. Якщо концентрація носіїв і 
ефективна маса є сталими, тоді 

п з

1 1 1
= +

μ μ μ
,     (1) 

де μ – експериментально визначена рухливість.  
Для халькогенідів свинцю і телуриду олова температура виродження велика через високу 
концентрацію носіїв внаслідок значного відхилення від стехіометричного складу. При цьому 
згідно [2]: 

1/ 3

з
2q 3nD
h

−
⎛ ⎞μ = ⎜ ⎟π⎝ ⎠

,   (2) 

де D – середній розмір зерна, q – заряд носіїв, n – концентрація носіїв, h – стала Планка. 
Рухливість носіїв струму у випадку дифузного розсіювання на поверхні визначається 

як [3]: 
1

п v (1 / d)−μ = μ + λ .   (3) 
Тут λ – середня довжина вільного пробігу носіїв, μv – рухливість об’ємного матеріалу. 

Згідно моделі Тейлєра розсіювання носіїв заряду на межах зерен описується часом 
релаксації τ0 таким чином, що λ =τ0υ, де λ – ефективний середній вільний пробіг носіїв 
заряду у нескінченно товстій плівці. Тоді 

0
3 (1 )1
8

P
d

σ σ λ −⎡ ⎤= −⎢ ⎥⎣ ⎦
   (4) 

Із рівняння (4) випливає, що пряма лінія пересікає вісь ординат при d-1 → 0 у точці, 
що визначає σ0. Тангенс кута нахилу прямої визначає величину в яку входить λ. Якщо 
розг

 (3) 
маємо лежність поверхневої п чно маючи середній розмір 
криста

з

лядати дифузне розсіювання (тобто Р=0), то можна визначити λ і ρ0. 
Визначивши довжину вільного пробігу (λ) (рис. 3), та використавши формулу

 рухливості μ  від товщини. Аналогіза
літів (D) та експериментальне значення концентрації (nH) із виразу (2) отримуємо 

величину рухливості яка враховує вплив розсіювання носіїв струму на міжзеренних межах 
(μ ). 
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На рис. 3 представлена експериментальна залежність питомої електропровідності від 
оберненої товщини наноструктур. Для кімнатних температур  визначена середня довжина 
вільного пробігу носіїв струму в структурах ПМ-1/SnTe складає λ≈260 нм. 

 

 
Рис. 3. Залежність питомої провідності від 
оберненої товщини для структур ПМ-1/SnTe 
при темпера -1 -1

λ=0,26 мкм. 

Рис. 4. Залежність рухливості носіїв струму 
(μ) від товщини (d) для свіжовирощених 

хливість 
зсіювання на 

– сумарна рухливість (μ) згідно (1), • – 
експеримент. μv=190 cm2/Vc. 

розсіювання носіїв на поверхні, яке стає домінуючим в області малих товщин. Це 
також підтверджують експериментальні та розрахункові
товщини (рис. 4). Видно, що вплив розсіювання на міжзер з

осіїв 
на пов

ний достатньо великим розміром кристалітів. При розрахунках використовувались 
середні розміри кристалітів в перпендикулярному напрям
мен

Т

1. J.N. Zemel. in Recent developments epitaxial IV-VI films 
(19

турі 300  К. σ0= 2146,4 Ом см , структур  
ПМ-1/SnTe при 300 К. Крива 1 – ру
носіїв при врахуванні ро
поверхні (μп), 2 – рухливість носіїв, що 
враховує розсіювання на межах зерен (μз) у 
перпендикулярному до поверхні напрямі, 3 

 
 
Звернемо увагу на характер товщиної залежності питомої електропровідності при 

зменшенні товщини вона різко спадає. Такий характер провідності можна пояснити впливом 
дифузного 

 залежності рухливості носіїв від 
ених межах (μ ) (рис. 4 – крива 2) є 

дещо менший і основний внесок у результуючу рухливість дає дифузне розсіювання н
ерхні (μп) (рис. 4 – крива 1). Незначний внесок міжзеренних меж у розсіювання носіїв 

зумовле
ук так як вони є майже на порядок 

шими ніж в латеральному.  
аким чином, врахування поверхневого та міжзеренного розсіювання показало добре 

співпадання результатів розрахунків з експериментом, що вказує на домінування цих двох 
механізмів. 

 
// J. Luminescence, 7, pp 524-541 

73). 
2. Поверхностные свойства твердых тел. Под. ред. М. Грина. Мир, М. 432 с. (1972). 
3. P.R. Vaya, J. Majht, B.S.V. Gopalam, C. Dattatrepan. Thickness Dependence of Hall Mobility 

of HWE Grown PbTe Films // Phys. Stat. Sol. (a), 87(341), pp. 341-350 (1985). 
4. Д.М. Фреїк, В.Ф. Пасічняк, О.Л. Соколов, Б.С. Дзундза. Розсіяння носіїв заряду в 

епітаксійних плівках PbTe // Український фізичний журнал, 50(11), сс. 1250-1252 (2005). 
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Вплив умов синтезу нанокристалів CdTe  
на їх фотолюмінесцентні властивості 

 
Калитчук С. М., Капуш О. А., Кравцова А. С. 

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

03028, м. Київ, пр. Науки, 41,  kalytchuk@isp.kiev.ua 
 
Напівпровідникові люмінесцентні нанокристали (НК) розміром 2–7 нм відносяться до 

особливого класу матеріалів, що займають перехідне положення між макроскопічними 
кристалами та одиночними молекулами, і володіють унікальними фотохімічними і 
фотофізичними властивостями [1]. Оптичні властивості та фотостабільність нанокристалів 
залежать також від того, які хімічні сполуки використовуються для модифікації їх поверхні. 

 
ї  
о ,  

з п  
. В методиках, висвітлених у і 

нанокристалів CdTe при їх синтезі в основном  
дисперсійне середовище – деіонізовану воду  
досліджено процеси формування нанокриста  
середовища розчинів етиленгліколю. В осн
покладені методики, розроблені в [5] і розвин  
нами істотних змін. 

Синтез нанокристалів CdTe. У реактор для синтезу завантажували 40 мл 0,1 М 
во

 (
смуги ФЛ нанокристалів CdTe становить приблизно 200 меВ і вказує на вузький розкид 

 середовищі від 10 % до 50 % напівширина спектральних ліній ФЛ збільшується 
43 до 

ок, в системі 

 
середовища, можуть бути причиною зсуву спектра ФЛ в довгохвильову область. 

Встановлено, що в ході синтезу НК CdTe найбільш оптимальною є концентрація 
етиленгліколю в реакційному середовищі не більше 10 %. Так, зберігання протягом 6 місяців 
отриманих при таких умовах НК CdTe не призводить до суттєвих змін їх оптичних 

Отримання нанорозмірних частинок телуриду
пов’язане з проблемами оптимізації умов 
стабілізаторів, які використовуються для зап
вимоги, як утворення сильного зв’язку  
розчинником

 кадмію методами колоїдної хімії нерозривно
х синтезу та стабілізації нанокристалів. До
бігання агрегації частинок висуваються такі
оверхнею нанокристалів та спорідненість з
літературі [2–4], для стабілізації поверхн

у використовують ряд тіовмісних речовин, а як
 і диметилформамід. В даній роботі вперше
лів CdTe із використанням як дисперсійного
ову методу отримання нанокристалів CdTe 
уті в [6] із внесенням деяких запропонованих

дного розчину CdI2, 2–15 ммоль тіогліколевої кислоти (ТГК) і додавали водний розчин 
етиленгліколю. Після цього шляхом додавання NaOH досягали необхідного значення рН 
середовища. Для приготування розчинів використовували деіонізовану воду з питомим 
опором 2,5 МОм/см. Перед початком синтезу через реакційне середовище барботували аргон 
для видалення розчиненого кисню і подальшого забезпечення інертної атмосфери в системі. 
Як джерело теллурид-іонів використовували H2Te, отриманий електрохімічним шляхом в 
гальваностатичній комірці. 

З рис. 1 видно, що використання розчинів етиленгліколю в якості дисперсійного 
середовища в ході синтезу дозволяє отримати колоїдні розчини НК CdTe, смуги 
фотолюмінесценції (ФЛ) яких характеризуються значним зсувом в короткохвильову область 
(спектри 2–4) у порівнянні з відповідними водними розчинами (спектр 1). При цьому чітко 
спостерігається залежність зміни властивостей отриманих розчинів нанокристалів від 
концентрації етиленгліколю в реакційному середовищі рис. 1, спектри 2–4). Напівширина 

нанокристалів за розмірами (10 %) При збільшенні концентрації етиленгліколю в 
реакційному
від 230 меВ до 280 меВ з одночасним зміщенням в низькоенергетичну область від 2,
2,34 еВ (рис. 1, спектри 2–4). Збільшення молекулярної маси розчинника і, отже, в’язкості 
середовища приводить до зменшення швидкості зародкоутворення, і, як наслід
відбувається формування нанокристалів більших розмірів. Ця обставина, а також можлива 
агрегація сформованих нанокристалів на тлі зменшення полярності дисперсійного
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властивостей, спо , отримані при 
більшій концентр . 

стерігається лише незначна спектральна дифузія. НК CdTe
ації етиленгліколю в реакційній суміші, є менш стабільними
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Рис.  1. Нормовані спектри ФЛ колоїдних 
розчинів НК CdTe, отриманих при 
використанні в якості дисперсійного 
середовища деіонізованої води (1) та 
розчинів етиленгліколю з концентраціями 
10 % (2), 25 % (3), 5

Рис. 2. Нормовані спектри ФЛ НК CdTe у 
водному розчині етиленгліколю (1) та на 
кварцовій підкладинці: не повністю 
висушений зразок (2), зразок повністю 
висушений (3). 

2, в
ід

3 1

Ф
Л

0 % (4). 

нанокристалів меншого розміру до більших [8].  

 а

04. 
8. J. R

P. 10109. 

н.
 о
д.

 
Істотні зміни форми спектра ФЛ спостерігаються після нанесення розчину отриманих 

нанокристалів на кварцову підкладку і його висушування, тобто випаровування 
дисперсійного середовища. Як видно з рис. 2, максимум ФЛ в процесі висушування 
зміщується в довгохвильову область спектра, очевидно, в результаті агрегації нанокристалів 
при випаровуванні розчинника. Можливими механізмами, які відповідають за зсув 
екситонної смуги в червону область, є диполь-дипольна взаємодія нанокристалів в агрегатах 
[7] і перенесення енергії від 

Оскільки температура кипіння етиленгліколю вища, ніж води, то молекули води 
видаляються з поверхні зразк  швидше, і цій проміжній стадії висушування відповідає 
спектр 2 на рис. 2. Після повного випаровування дисперсійного середовища (вода і 
етиленгліколь) спостерігається подальший зсув спектра ФЛ нанокристалів (рис. 2, спектр 3), 
а також помітне його розширення (від 250 меВ до 530 меВ). Ці зміни можуть бути пов’язані 
також з появою пасткової люмінесценції [9], внаслідок видалення молекул етиленгліколю, 
що беруть участь в пасивації дефектів з поверхні нанокристалів при висушуванні зразків. 
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ударного струму 
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Робота силових напівпровідникових діодів відбувається в різних зовнішніх умовах і 

режимах експлуатації. Для конкретних умов необхідно підбирати діоди з певними 
параметрами, які визначені Держстандартом. Відповідно до нього нормуються такі 
параметри діодів, які визначають границі експлуатаційних режимів, при яких діод  може 
працювати із заданою ймовірністю впродовж установленого терміну служби. Як правило, 
відбір діодів відбувається відповідно до максимально допустимих параметров, до яких 
відноситься Iпр.уд. − ударний прямий струм діода − струм, при протіканні якого 
перевищується максимально допустима ефективна температура переходу, але який за час 
сл з  
у  
д в   
п ів існ о  
к р  
і одів, погіршенню надійності 
ї їх із ладу. Тривалість таких імпульсів визначається швидкістю 
спрацювання

 динаміки зміни 
проходження 

у 

ужби діода виникає  рідко  обмеженим числом
мовами роботи пристрою. Цей струм може п
есятки разів [1]. Такі незвичні умови роботи 
отужних блок  живлення, коли блок прац
ороткого замикання. У цьому випадку че
мпульси струму, які призводять до деградац
хньої роботи або до виходу 

 повторень і викликається незвичайними
еревищувати діючий прямий струм діода   у
ипрямляючого діода реалізуються при роботі
ює на ємн е навантаження аб  в режимі
ез випрямляючі діоди проходять потужні
ії параметрів ді

 системи захисту від перевантаження. Інший приклад незвичних умов роботи 
діода — виготовлення  діодів методом зварювання-паяння [2], коли до напівпровідникового 
кристала діода притискаються полуджені мідні виводи й у прямому напрямку пропускають 
струм, що розігріває кристал до температури, достатньої для плавлення припою на виводах. 
Для підвищення продуктивності циклу виготовлення діодів скорочують час, і підвищують 
струм розігріву. При цьому відсоток виходу придатних приладів зменшується, і надійність 
їхньої роботи погіршується. Тому підвищення  струму та скорочення тривалості імпульсу 
необхідно обмежувати.  

У наведених випадках через діод проходять поодинокі імпульси ударного струму. 
При цьому необхідно відмітити, що в цих випадках проходження Iпр.уд. призводить до 
суттєвого та неоднорідного розігріву діодного кристала. 

У роботі [3] були досліджені залежності температури контактних площадок кристала 
від амплітуди та тривалості імпульсу струму та розраховані температури розігріву кристала. 
Величина розігріву області р-п переходу самого діодного кристала під час проходження 
імпульсу експериментально не була визначена.  

Тому метою цієї роботи  було експериментальне дослідження
температури та характеристик кристала промислового діода КД208  під час 
імпульсів ударного струму 

Методика дослідження та експериментальні зразки докладно описані в роботі [4]. 
Залежність температури діодного кристала від амплітуди та тривалості імпульс

струму показана на рисунку. Як видно із графіка, чим більша кількість півхвиль розігріває 
кристал, тим більша тривалість розігріву та більша температура кристала. При амплітуді 
струму до 5А та тривалості 150мс (15 півхвиль) температура досягала 280°С. При струмі 
7.5А температура досягала стаціонарного значення 720°С через 80мс (8 півхвиль). Подальше 

ьшення збіл амплітуди імпульсу струму до значень 10А, 12.5,. 15А, прискорювало момент 
досягання стаціонарного значення температури відповідно до 50мс, 40мс, 35мс, та 
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температур 630°С, 580°С, 550°С. 
При струмі 17,5А максимальна
т

 
емпература була 820°С і відбувся 
тепловий пробій кристала. 

Обговорення отриманих 
результатів 

х 
результатів дозволив 

увати наступну модель 
проходження ударного 

ж  

p зме

Аналіз отримани

запропон
процесу 
струму крізь напівпровідниковий 
діодний кристал.  

При невеликих амплітудах 
імпульсу струму поведінка 
напруги незмінна, розігрів 
кристала відбувається монотонно, 
і з кожною півхвилею температура 
його зростає і при  I=5А 
температура досягає 25°С. При 
цьому такий режим може бути 
стабільним досить довго, так як 
буде мати місце рівновага між 
підводом та відбором тепла у 
виводи або в підкладинку. Вольт-
амперна характеристика має 
звичайну експоненціальну форму. 
Опір Rp практично не залежить від 
кількості півхвиль і зменшується 
зі збільшенням значення струму. 
Характеристики й параметри 

кристалів нuе змінюються. Терморівноважне значення опору Rпр теж не залежить від струму, 
а час життя носіїв заряду не змінюється. При цьому амплітуда імпульсу струму перевищує 
значення струму перенаванта ення в три рази.  

 
Рис. Залежність температури діодного кристала  від 

амплітуди та тривалості імпульсу. 
Iр, A: 1‐2.5; 2‐5; 3‐7.5; 4‐10; 5‐12.5; 5‐15; 6‐17.5 

При збільшенні амплітуди струму до величини 7,5 – 10 А починається не монотонні 
зміни в падінні напруги Uр. Амплітуда кожної півхвилі спочатку зростає, досягає свого 
максимального значення, а потім спадає до стаціонарного значення, тобто утворюється 
«горб». Температура кристала при цьому після 4-5 півхвиль досягає значення 6000С. 
Вольтамперна характеристика змінює свій вигляд і переходить від S-подібної 
характеристики (після першої півхвилі) до S-подібної (після п’ятої півхвилі) і не змінюється 
при проходженні наступних півхвиль. В кристалі відбуваються незворотні зміни : 
зменшується час життя носіїв заряду, опір Rпр збільшується до 157% після проходження 
імпульсу струму.  Опір Rp спочатку різко збільшується, а після проходження перших 
чотирьох півхвиль – різко падає. Стаціонарні значення Т зі збільшенням I  ншуються, так 
як зменшуються стаціонарні значення опору Rр. 

Така поведінка параметрів кристала діода пов’язана з тим, що після досягнення 
величини ударного струму його температура стає більшою за температуру власної 
провідності й, відповідно до , опір кристала визначається концентрацією термогенерованих 
носіїв заряду. Така концентрація значно перевищує концентрацію інжектованих носіїв 
заряду. При подальшому збільшенні амплітуди ударного струму («горб» падіння напругу 
перетворюється на «пік» і зміщується до початку імпульсу, і при амплітуді струму 15А – 
співпадає з першою півхвилею. Температура кристала досягає свого стаціонарного значення 
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за меншу кількість півхвиль. Воль-амперна характеристик
носіїв заряду зменшується в 10 разів, а опір Rпр — збільшу  
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ЕВОЛЮЦІЯ РОЗПОДІЛУ ГАУСІАН ВИСОТ У 
Н Х ТЕЛУРИДІВ КАДМІЮ І СВИНЦЮАНОСТРУКТУРА  

Ліщинський І.М., Соколов О.Л., Ба ук В.В., Потяк .І., Биліна І.С. ч В

уктур ІЧ-техніки та термоелектричні матеріали [1]. Однак проблема 
практичного використання плівок до цього часу ще до кінця не розв’язана внаслідок 
відсутності завершених досконалих технологій отримання структур із заданими, 
відтворювальними та стабільними у часі параметрами. 

Плівкові наноструктури телуридів кадмію і свинцю отримували з парової фази методом 
гарячої стінки. В якості підкладок використовували свіжі сколи (0001) слюди-мусковіт. 
Температуру осадження підкладки варіювали в межах ТП = (520-620) К. Температуру 
випаровування наважки із наперед синтезованої сполук змінювали в межах ТВ = (670 –
 770) К. Швидкість конденсації пари на підкладку становила V = (0,02-2) мкм/хв. 
Температура стінки камери Тс підтримувалась на 50 К вище температури випарника Тв. 
Товщину конденсату задавали часом осадження t = (0,5-15) хв у межах (0,1-20) мкм. 
Товщину отриманих плівок визначали двома методами: оптичним (за інтерференційною 
картиною спектрів оптичного пропускання) та механічним (за допомогою профілометра). 
Для дослідження морфології поверхні зразків використовувався скануючий зондовий 
мікроскоп.  

Отримані наноструктури досліджувалися методами атомно-силової мікроскопії (АСМ) 
Nanoscope 3a Dimention 3000 (Digital Instruments USA) у режимі періодичного контакту. За 
результатами АСМ досліджень крім морфології поверхні та профілограм у програмі WSxM 
4.0 Develop 10.4 визначені розміри нанокристалів у латеральному напрямку, висоту та 
шорсткість поверхні. 

Аналізуючи АСМ зображення наноструктур телуриду кадмію та свинцю на сколах (0001) 
слюди-мусковіт, отриманих методом гарячої стінки при температурі осадження ТП = (520-
620) К (підкладки) (Тп), можна стверджувати наступне. Домінуючим механізмом зародження 
CdTe, PbTe на слюді слід вважати механізм Фольмера-Вебера, для якого характерним є 
формування окремих зародків конденсату на поверхні підкладки із наступним їх 
розростанням і зростанням. Отримані результати можна проінтерпретувати з позицій 
реалізації освальдівського дозрівання [2]. Так, згідно теоріїї закладені у роботах Освальда [2], 
Ліфшица і Сльозова, Вагнера, Венгреновича стосовно поверхневих дискретних систем і, 
зокрема, острівцевих плівок і напівпровідникових гетероструктур з квантовими точками 

Фізико-хімічний інститут  
При ікарпатського національного університету імен  Василя Стефаника,  

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

Моно- та полікристалічні плівки сполук II-IV, IV-VI перспективні як антивідбивні, 
поглинальні та віконні шари фотоелектричних одноперехідних і тандемних сонячних 
елементів (СЕ), базові шари фотодетекторів та детекторів жорсткого випромінювання для 
приладових стр

Таблиця 
Технологічні фактори осадження наноструктур CdTe на сколах (0001) слюда-мусковіт і 

параметри Гаусіан 
№ 

зразка Технологічні аспекти Параметри Гаусіан 

 
 
 

Температура 
пілкладки,  
Тп, К 

Температура
випарника, 

Тв, К 

Час 
напилення 

t, хв 

Амплітуда,
А1, мкм-1 

Амплітуда, 
А2, мкм-1 

Полеження 
максимума, 
х1,нм (h1) 

Полеження 
максимума, 
х2,нм (h2) 

Півширина, 
ω1, нм 

Півширина, 
ω2, нм 

1 520 770 10 2,70 2,51 640 480 43 89 
2 520 770 5 5,77 2,77 398 346 18 93 
3 520 770 0,5 26,10 5,42 335 320 10 15 
4 620 770 15 5,95 1,93 195 237 63 11 
5 520 770 15 1,65 2,11 620 757 206 22 
6 520 720 5 7,32 3,67 114 165 30 48 
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розрізняють швидкістю 
утвор ати, 
тобто них 
зв’язків  
порівня

У роботі показані гістограми сотою які є асиметричними, то 
їх можна р

 дифузійний механізм росту кластерів і механізм, контрольований 
ення хімічних зв’язків на поверхні кластерів. Ці два процеси можуть конкурув
 реалізовуватися одночасно за умови, якщо електронні процеси утворення хіміч

 є активаційними і енергії активацій обох процесів – електронного і дифузійного
льні між собою. 

розподілу наночастинок за ви
еконструювати суперпозицією хоча би двома функціями Гаусса: 

2 2
1 2

1 2

x x x x0,5 0,5
w wy A exp A exp ,

⎛ ⎞ ⎛ ⎞− −

1 2

− −

320 нм  до 480 нм (згідно другої гаусіани) при зміні часу осадження від 0,5 хв д  
ТВ  
нанокристалітів

 ж  зміни ви  і при підвищенні 
ратури  ТВ. Підвищення ж температ  ТП для CdTe 

зу ов м а ал  з ть №  
№ ,4). важи що п еса ту ри  ві ерату адж і 
ви аров ня можна приписати ак ційни рактер дно  

⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠= +   (1) 

де xі = положення максимумів по осі ОХ, �і – півширина; Aі – амплітуда. Оцінка за 
гаусіанами висот нанокристалітів CdTe від технологічних факторів осадження (табл.) вказує 
на наступне. Збільшення часу осадження веде до збільшення розмірів нанокристалітів у 
нормальному до підкладки напрямку від 334 нм до 640 нм (згідно першої гаусіани) і від 

о 10 хв та
ля

  
а б 

 

наночастинок у плівках CdTe, осаджених 

и д  б

Рис. 1. Залежність відношень 
максимальної висоти hмах до середньої 
hсер (криві 1) та максимального діметру 
Dmax до середнього Dсер (криві 2) 

на сколи (0001) слюди-мусковіт від 
температури випарника Тв (а) 
(ТП = 520 К, ТС – на 50 К вище 
температури випарника, t = 5 хв), від 
температур  підкла ки Тп ( ) 
(ТВ = 770 К, t = 15 хв) та від часу 
напилення tхв (в) (ТВ =770 К, ТП =520 К, 
ТС = 820 К. 

   в

 = 770 К, ТП = 520 К (табл. зразки 1,2,3). Аналогічні оцінки гаусіан висот зроблені д
 PbTe. 

соти нанокристалітівТакі
темпе

залежності для
 випаровування

 характерна
ури осадження

м лює прот
Зау

илежні з іни у розмірах н нокрист ітів вони
сталітів

меншую
д темп

ся (табл. 
р ос

3,4 або
ення  5 мо, роц м рос  нанок

п уван тива й ха  згі
aEh = h ex )∞ , (2p( ) 

kT
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де Еа – енергія активації процесу формування піку нанокристалітів. Однак, якщо 
температури випаровування відзначає додатні значення енергії активації, то температура 
осадження – від’ємні. Це також підтверджує різні механізми росту нанокристалітів. Крім 
того, температурна залежність висот першого (h1) і другого (h2) піків гаусіан hi = f(1/ТВ) 
визначають різні енергії активації. Зауважимо і те, що кожній із цих залежностях також є два 
тем

високих температур вони значно більші (1,2 еВ для h1 і 0,7 еВ для h2) ніж для низьких 
(0,07 еВ для h1 і 0,08 еВ для h2) (рис. 2,а). 

Звичайно, слід задати питання, а з чим пов’язані виявлені ці складні залежності (рис. 1,2). 
У зв’язку із цим повернемося знову до аналізу процесів росту. Для області високи
температур випаровування ТВ = (750-780) К відношення hмах/hср < 2 (рис. 1,а). Це вказує н
домінування процесів,  яких ріст частинок повністю контролюється коєфіціентом 
об’ємної дифузії і визначається кінетичним коефіціентом β із ергією
(рис. 2, а). В інтервалі низьких температур вип
(рис. 1, а). Це вказує на домінування кінетики пере
яка визначається електронними взаємодіями із незначною

Підвищення температури осадження мають
домінування процесів росту від дифузійного ме
утворенням хімічного зв’язку (рис. 2,б). 

пературних інтервали із різними значеннями енергії активації. При цьому для області 

  
а б 

Рис. 2. Залежність найбільш ймовірної висоти основної за амплітудою складової h1 та 
висоти другої за амлітудою після основної h2 для наноструктур CdTe від температури 
випарника Тв (а) (ТП = 520 К, ТС –  на 50 К вище температури випарника, t = 5 хв) та 

температури підкладки Тп (б) (ТВ = 770 К, t = 15 хв). 

х 
а 

для  
 значною ен  активації 

аровування ТВ = (600-700) К hмах/hср > 2 
ходу через межу розділу кластер-матриця, 

 енергією активації (рис. 2, а). 
 чітко виражену тенденцію посилення 
ханізму до електронного, пов’язаного із 

На основі апроксимації залежностей ви исоти нанокр сталітів від температур 
випаровування ТВ та осадження ТП активаційними залежностями, визначено її енергетичні 
характеристики та встановлено домінуючі механізми росту: дифузійного чи електронного, 
пов’язаного із утворенням хімічного зв’язку. 
 Показано, що ріст нанокристалів здійснює
коалесценції із квазіпаралельною орієнтацією (11

ться за механізмом «пара-кристал» без 
1) [110 ] PbTe паралельно до (0001) [1120 ] 

слюди-мусковіт. 
Дефектна структура нанокристалів PbTe на слюді визначається механізмами зрощування 

тетраедрів росту і містить дефекти упаковки і двійникові межі різного типу. 
 

[1] .И.Н  Калинкин, В.Б. Алесковский, А.В. Симашкевич. Эпитаксиальные слои соединений 
AIIBVI.  Изд-во ЛГУ, Л. (1978). 

[2] W. Ostwald. “Uber die Vermeintliche isometric das raten undgelben Quecksilberxyds und die 
oberflachenspannung fester Korper” // Js. Physics Chemistry, 34, pp.495-503 (1900). 
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Щоб оцінити стан тонкоплівкових структур, потрібно виміряти їх термоелектричні 

параметри: теплопровідність, електропровідність, коефіцієнт термо ЕРС. Тому доцільно 
описати основні методи вимірювання термоелектричних параметрів тонкоплівкових 
матеріалів. 

тів 
мікр  
досл що 
у зв’язку з малою пл ле в них порушене 
неконтрольованим відводом тепла дротинами термопар або термометрів опорів, які 

плопровідності тонких плівок. 

,

Вимірювання теплопровідності тонких плівок важливе як для конструювання елемен
оелектронних схем, плівкових приймачів випромінювання і т. д., так і для
іджування фізичних особливостей плівкового стану. Ці вимірювання ускладнені тим, 

ощею поперечного перерізу зразків, температурне по

використовуються для вимірювання температури. 
Опишемо особливості визначення те
Перший за все розглянемо абсолютний метод вимірювання теплопровідності [1]. На 

вимірюваний зразок, який являє собою непровідну плівку, наноситься допоміжний шар S-
подібної форми металу чи напівпровідника (рис. 1). При пропусканні через полоску l  струму 
I  відбувається її нагрів  який залежить від підведеної електричної потужності і теплового 
потоку, який поширюється від полоски l  до ізотермічних електродів 4. Форма S-подібного 
шару вибрана такою, що виконуються співвідношення L l , l d , >t b . 

Використання S-подібної форми допоміжного шару виключає шунтування теплового 
потоку у вимірюваній плівці цим шаром. Відносно невелика втрата тепла через перемички 2 
врах

металічних і напівпровідникових плівок у вакуумі  
10 . 

я вимірювання, підвищує точність 

ен
 розраховується за формулою: 

овується поправочним членом у формулі для визначення теплопровідності. 
Вимірювання проводяться в ізотермічній камері вакуумованого кріостата. Тут же 

проводиться напилення досліджуваних 
-7 Па

Для визначення коефіцієнта теплопровідності провідного шару, потрібного для 
обчислення поправки на краєві ефекти, використовувалась запропонована методика. 
Напиленя плівок в тій же камері, що і проводитьс
вимірювання за рахунок збереження умов, в яких проводилось дослідження властивостей 
підкладки, крім того, зменшується імовірність забрудн ня підкладки. 

Коефіцієнт теплопровідності
2 2

0 21
2

⎛ ⎞⎛ ⎞= − −⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

  (1) 
Δ ⎝ ⎠

I R l k
Ld R nL

βκ ,   

де 0R  – опір полоски l  (рис. 1) при відсутності струму нагріву; β  – температурний 
коефіцієнт опору провідного шару ΔR  – зміна опору полоски під  струму ;  –  l   дією  I k; 
поправка на випромінювання 22( ) /= +k l lb dα ; α  – коефіцієнт тепловіддачі за рахунок 

21⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

−
nL

– типоправка на краєві ефек  ( )2 22 2 / ( )d= + +nn d l blκ α κ α κ ; nκвипромінюван-ня;  – 

теплопровідність провідного шару. Величини вказані на рис. 1. 
 

 l , L , b , d  
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4

4
2 1

3
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U 2 II+
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Рис. 1. Схема тонкоплівкового зразка для 
вимір

п

підкл

I-
4ювання теплопровідності: 1 — 

вузька провідна полоска; 2 – перемичка, 3 
– підкладка; 4 – ізотермічні електроди, L – 
довжина провідної полоски, l – ширина 
зазору, b –ширина ровідної полоски, а – 
товщина провідного шару, d – товщина 

 
 

Рис. 2. Схема досліджуваного зра ка (І), з
ІІ). металевої смужки-нагрівача (адки, t – ширина перемички []. 

 
Три омега [2] є другим методом по вимірюванні термоелектричних параметрів 

тонкоплівкових структур. Він одержується шляхом пропускання змінного струму з частотою 
ω  через лінію метал нагрівач, який був безпосередньо нанесений на електроізоляційний 
зразок. Цей струм нагріває зразок з частотою 2 ω  завдяки джоулівського нагріву, 
виробляючи коливання температури також при частоті 2ω  з ,  амплітудою скажімо, 2ΔT ω , і 
фазовою різницею. Оскільки опір чистих металів зростає лінійно з температурою, коливання 
температури створює осциляції опору в лінії металу з частотою 2ω . Осциляції опору при 
2ω , з джерелом струму при частоті ω , створюють невеликі осцилюючі сигнали напруги на 

 металів з частотою 3ω  [2].  
Коефіцієнт теплопровідності розраховується за формулою: 

лінії

1 2

2 1
2

3 3

ln /
4 ( )

⋅
=

−f
U
LR U Uω ω

ω ωκ
π

,     (2) 

де U  – напругою живлення, 3U

3

ω  – третя гармоніка напруги, пов’язана з термічними 
втратами плівки, L  – довжина металевої смужки-нагрівача, R  – опір металевої смужки-
нагрівача, індекси 1 і 2 стосуються двох різних частот. 
 
[1] Ю.А. Бойков, Б.М. Гольцман, С.Ф. Синенко. Прибор

cc. 230-232 (1975). 
l conductiv

ы и техника експеримента. №2, 

[2] D.G. Cahill Therma ity measurement from 30-750 K the 3-omega method // Rev. 
Sci. Instrum, 61 (2), pp. 802-808 (1990). 
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В роботі описано процедуру побудови електронного енергетичного спектру квантової 
ями (КЯ) (рис. 1) з нескінченно високими стінками, безмежно довгого циліндричного 
квантового дроту (ЦКД) (рис. 2), надгратки з квантових ям (НГКЯ) та стеку квантових точок 
(СКТ). 

 

Рис. 1. Вигляд потенціалу КЯ з 
непроникними стінками. 

 

Рис. 2. Модель циліндричного 
квантового дроту "1", поміщеного 
в середовище "2". 

 
Для КЯ з непр никнио ми стінками виявлено осциляційний
в зі зміною ширини ями. Показано, що експериментальне ви

 характер зміни густини 
стані значення періоду осциляцій 
кінетичних параметрів КЯ дозволяє оцінити значення її ен

Для ЦКД PbSe/PbS наведено енергетичні рівні ква
 – енергетичні
м

 
алічні властивості. Також, описано 

пособи зміни величини забороненої зони або  його 

матеріалу-господаря. Циліндрична симетрія 
потенціалу V(r) = V(ρ,z) пропонує вигляд хвильової функції у формі (1). Розділяючи 
потенціал (2), приходимо до двох незалежних рівнянь (3), (4): 

 
  (1) 

 

ергії Фермі. 
нтованого руху електрона вздовж 

радіуса, а для НГКЯ PbSe/PbS  зони як результат обмеженого руху носія в 
поперечному до надгратки напря ку.  

Використовуючи геометричні параметри ЦКД і НГКЯ для СКТ, отримано його 
енергетичні зони, що забезпечують йому напівмет
с  перектриття зон стеку за рахунок зміни
геометричних параметрів. 

Стек квантових точок (СКТ) являє собою послідовність квантових точок (КТ) вздовж 
нанодроту, поміщених в деякий матеріал (рис. 3). При цьому дно зони провідності матеріалу 
КТ лежить нижче дна зони провідності 

( ) ( ) ( ) ( )exp ; 0, 1, 2,...r z im mρ ξΨ = Ψ Ψ = ± ±
r
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 V (2)  
 

 

( ) ( ) ( ), z V V zρ ρ= + , 

( ) ( ) ( ) ( )
22

V z z E z+ Ψ = Ψ  22
d z

m dz∗

Ψ
−
h (3) 

 
( )

 
( ) ( ) ( ) ( )

2
radR V R E R

21 dRd mρ
22 m

im d d
ρ ρ ρ ρ ρ− − =⎨ ⎬⎢ ⎥

h

 
Періодичність потенціалу забе 'язку рівняння (3) аналогічну тому, 

к це 

 

ρ ρ ρ ρ∗
⎪ ⎪⎣ ⎦⎩ ⎭  (4) 

зпечує процедуру розв

⎧ ⎫⎡ ⎤⎪ ⎪+

я робиться для надграток. В результаті приходимо до трансцендентного рівняння моделі 
Кроніга-Пенні. Рівняння (4) є аналогічним рівнянню для розрахунку енергетичного спектру 
безмежно довгого нанодроту. Загальний розв'язок рівняння Шредінгера для СКТ складається 
з радіальної та періодичної частин і має вигляд: 

 

  
Рис. 3. Модель СКТ: az – висота КТ і 
ширина КЯ у надгратці, bz – відстань між 

и на z – іод
с КТ. 

Рис. 4. Мінізони СКТ PbSe/PbS, 
відраховані від дна зони провідності PbSe. 
R = = 3

( ) ( ) rad
nms z n z msE k E k E= + . (5) 

 

 

відст

анів носія у ньому. 

[1] Lin Yu-Ming, Dresselhaus M.S. Thermoelectric properties of superlattice nanowires // 
Physical Review B., 68, 075304 (2003). 

] Gudiksen M.S., Lauhon L.J., Wang J., Smith D., Lieber 
structures for nanoscale photonics and el

точкам і шири  бар'єру, d пер  
надгратки КТ, R – радіу
 

 5 нм, a 2 нм, b =  нм. 

На рис. 4 зображено мінізони СКТ PbSe/PbS. Як видно такий стек має напівметалічні 
властивості, бо мінізони з квантовим числом n = 2 і n = 3 перекриваються. Отримати 
заборонену зону і, відповідно, напівпровідникові властивості стеку можливо двома 
способами. По-перше, можна змінювати радіус КТ R, зменшуючи таким чином кількість 
рівнів rad

msE . Другий спосіб полягає в зміні надграткових параметрів стеку: висоти КТ a і 
ані між точками b. 
Теоретичні дослідження показали, що СКТ може демонструвати хороші ТЕ властивості 

[1]. Можливість експериментального синтезу стеку і структур на його основі [2] зумовлює 
необхідність розрахунку ст

 
Робота виконана в рамках наукових проектів ДФФД України (державні реєстраційні 

номера 0110U007674, 0111U004951) та МОН України (державний реєстраційний номер 
0111U001766). 

 

[2 C.M. Growth of nanowire superlattice 
ectronics // Nature, 415, p. 617 (2002). 
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Тонкі плівки халькогенідів свинцю – перспективні матеріали для створення детекторів 

та джерел випромінювання в інфрачервоному діапазоні оптичного спектру, а також як 
термоелектричний матеріал в середній області температур (500-700 К). Встановлено, що їх 
властивості визначаються як технологічними факторами процесу вирощування, так і 
умовами їх наступної експлуатації. 

У даній роботі досліджено особливості поведінки питомого опору та рухливості носіїв 
від товщини плівок телуриду свинцю, осаджених на скляні підкладки, а також досліджено 
закономірності зміни кінетичних параметрів плівок телуриду свинцю різної товщини при 
тривалій витримці на повітрі. 

Плівки для дослідження отримували з парової фази методом відкритого 
випаровування у вакуумі на скляні підкладки, які були ретельно очищені, використовуючи 
гарячу  ий
під

л  у 
по окремих плівках 
різ зки складав ≈ 100 мкмА. Магнітне поле напрямлялося 
ерпендикулярно до поверхні п
оллівські і два струмові контакти
срібл

 

 воду, NaOH, дистильовану воду і ізопропілов
кладок під час осадження була кімнатною.  

Вимірювання електричних параметрів п
стійних електричних і магнітних полях. В
ої товщини. Струм через зра

  спирт послідовно. Температ ра 

івок проводилося компенсаційним методом
имірювання проводили на 

у

н
п лівок при індукції 2 Тл. Вимірюваний зразок мав чотири 

. В якості омічних контактів використовувалися плівки х
а. Плівки являли собою полікристалічну структуру з розмірами кристалітів 0,01-

0,12 мкм. 
Залежність питомого опору і рухливості носіїв струму плівок PbTe від товщини 

зображено на рис. 1,2.  

 
Рис. 1. Залежність питомого опору від 

оберненої товщини тонких плівок PbTe. 

 
Рис. 2. Залежність рухливості носіїв 

струму від товщини тонких плівок PbTe. 
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 у 

елек . 
1). При цьому холлівська рухл ується (рис. 1). Так, зокрема, 
при зміні товщини плівок від 0,3 мкм до 0,05 мкм рухливість зменшується майже на два 
порядки. О  – вільна 
поверхня” т ям 
середньої довжини вільног у ефективний середній 
вільний пробіг  малих 
товщин ( ні  
(0,15-0,3) 

Експ ю 
 (рис. 2
Для кожного зразка проводились серія вимірювань через певний час на протязі 

прибли

Відзначимо, що для досліджуваних плівок характерним є розмірний ефект
тричному опорі: має місце його зростання із зменшенням товщини (зростання 1/d) (рис

ивість носіїв заряду суттєво зменш

станнє вказує на те, що міжфазні межі “плівка – підкладка”, “плівка
а міжкристалічні межі впливають а явища переносу, які пов’язані із значеннн

о пробігу носіїв заряду. У нашому випадк
 носіїв складає λ≈0,32 мкм. Розрахунки вказують, що якщо в області

0,05 - 0,15) мкм переважає розсіювання на поверхні плівок, то вже в діапазо
мкм домінує розсіювання на межах зерен. 
ериментально спостережуване зростання рухливості рухливості з товщино

плівок ) пов’язано із збільшенням величини кристалітів у плівках. 

зно одного року. 
Залежності питомого опору і рухливості носіїв струму плівок PbTe витриманих різний 

час на повітрі від товщини зображено на рис. 3 – рис. 4. 

 
Рис. 1. Залежності питомої провідності від товщини плівок PbTe для різного часу 

витримки на повітрі: ◊, 1 – 10 хв; ■, 2 – 1 доба; ▲, 3 – 2 доби; ●, 4 – ~1 рік. Точки – 
експеримент, суцільні лінії – розрахунок згідно моделі Петріца. 

 
Рис. 3. Залежності рухливості носіїв струму від товщини плівок PbTe для різного часу 

витримки на повітрі: ◊, 1 – 10 хв; ■, 2 – 1 доба; ▲, 3 – 2 доби; ●, 4 – ~1 рік. Точки – 
експеримент, суцільні лінії – розрахунок згідно моделі Петріца. 
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У плівках при їх витримці на повітрі завдяки акцепторній дії кисню, на поверхні 
утворюється шар збагачений носіями р-типу.  

Для оцінки провідності приповерхневого шару у плівках аналіз електричних 
властивостей доцільно проводити за допомогою двошарової моделі Петріца [4]. Тонку плівку 
у цій моделі представляють складеною з двох шарів: приповерхневого (І) (область 
поверхневого заряду) завтовшки ds, концентрація носіїв струму в якому ns, а їх рухливість μs, 
і об'ємного (ІІ), що характеризується аналогічними величинами: db, nb, μb які з’єднані 
паралельно. Товщина плівки d = ds+db. 

У цьому випадку [4]: 

s s b bσ d +σ dσ=
d      (1) ; 

( )

2 2R σ d + R σ ds s s b b b
2R = d ;    (2) 

s s b bσ d +σ d
2 2

s s sσ d R +σ d Rμ = σR = b b b

s s b bσ d +σ d .    (3) 

Співвідношення (1)-(3), за умови відомих експерементальних значень σ, R, μ та 
об’ємних σb, Rb, μb і d, дають можливість наближено визначити параметри приповерхневого 
шару σs, Rs, μs відповідно. 

Із рис. 3 бачимо, що зі збільшенням товщини плівки незалежно від часу їх витримки 
на повітрі провідність зростає з виходом на насичення при товщина близько 0,8 мкм.  

Аналогічно поводить себе рухливість носіїв струму (рис. 4.). Для плівок, витриманих 
на повітрі до кількох діб, при зменшенні товщини коефіцієнт Холла також зменшується. 
Зростання концентрації носіїв пов’язано з акцепторною дією кисню і утворенням на поверхні 
збагаченого на носії р-типу шару, тобто р+ шару. 

У даній роботі з використанням моделі Петріца визначено параметри 
приповерхневого шару та залежність його товщини від часу витримки. Також зроблено 
припущення, що якщо на початкових етапах домінують процеси адсорбції кисню на поверхні, 
та його дифузія в глиб плівки, то в подальшому вони компенсується дифузією свинцю до 
поверхні. 
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Формирование собственных дефектов в ZnS, полученного 
методом самораспространяющегося высокотемпературного 

синтеза. 
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1Институт физики полупроводников им. В.Е. Лашкарёва НАН Украины 
проспект Науки, 45, г. Киев, 03028, Украина. 

*e-mail: Yuyu@isp.kiev.ua 
2Каменец-Подольский национальный университет им. И. Огиенко 

ул. Огиенко 61, 32300, Каменец-Подольск, Украина. 
 
В последнее время всё активней изучаются возможности самораспространяющегося 

сокотемпературного синтеза (СВС минофорных материалов на основе 
сульфида цинка. Замена традиционны й на СВС практически перевернула 
дходы к формированию твердо в в процессе их получения и 
сттехнологических обработок. Технологические возможности СВС очень широки, в том 
сле и разными 

элементам
В СВС и 

гированны марганцем непосредственно в процессе роста микрокристаллов. Полученный 
разец был разделен на четыре части и подвергался следующим обработкам: 
еханическому разрушению (МР), воздействию ультразвука (УЗ), СВЧ-излучения и 
пульсного магнитного поля (ИМП).  

Как видно из рис. 1а, все сп есценции (ФЛ) порошков ZnS:Mn, 
полученных методом СВС, состоят и жных полос имеющих максимумы в 
ласти λmax ∼ 455 и 590 нм. Доминирующая полоса с λmax ∼590 нм в спектре является 
рактерной для ZnS легированного Mn. Данная полоса является сложной и состоит, из 
бора инд различной 

локализацие   
Втора ом СВС, с 

λmax∼455 нм также является сложной и в зависимости от стехиометрии материала. Она 
представляет собой либо одну широкую полосу ФЛ (рис. 1, а), либо несколько полос с λmax∼ 
457 нм и ∼ 505 нм, как это видно на рис.1, б. Согласно литературным данным для этой 
области спектра ФЛ ZnS характерными являются следующие полосы. Полоса с λmax∼ 435 нм, 
обусловлена присутствием кислорода в Zn, как и полоса λmax∼ 404 нм. Авторы [1] связывают 
полосу с λmax= 405 ÷ 415 нм, наблюдаемую в ZnO, с однократно положительно заряженным 
ассоциантом типа

 

вы ) для получения лю
х печных технологи
тельных материалопо

по
чи потому, что позволяют реализовать легирование материала разнооб

и и соединениями в процессе самого синтеза.  
работе исследовались порошки ZnS:Mn, которые получены методом 

ле
об
м
им

ектры фотолюмин
з двух широких сло

об
ха
на ивидуальных полос с λmax=557, 587, 600 нм, обусловленных 

й примесных атомов Mn в кристаллической решетке ZnS (см. рис.1,б).
я полоса спектра ФЛ порошкообразного ZnS:Mn, полученного метод

 ( )..
OZn VV −′ . Согласно [2, 3], λmax= 496 связана с центром - ассоциантом 

(VZnClS), 466 нм – с Zni, 405 нм – с VS. В чистом  ZnS в случае изменения его стехиометрии 
происходит смена типа самоактивированного (СА) свечения ZnS: λmax∼445÷400 нм при 
избытке Zn, λmax∼365 нм для стехиометрического состава, и λmax∼505÷510 нм при избытке 
серы, которое авторы [2-4] объясняют перезарядкой кислородных комплексов, участвующих 
в СА-свечении. 

Необходимо отметить, что разрушение конгломерата из порошинок, 
сформированного во время синтеза, вследствие внешнего воздействия, способного его 
диспергировать (МР, УЗ), приводит либо к значительному падению интенсивности полосы с 
λmax ∼ 455 нм относительно полосы с λmax ∼590 нм, либо к практически полному её 
исчезновению (см. рис. 1а и б). Кроме того, несмотря на то, что данная полоса представляет 
собой суперпозицию набора индивидуальных полос ФЛ, во всех случаях обработки, т.е.  МР, 
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возде яют 
один

 
 

 

а криста

1

2  

йствия УЗ, СВЧ и ИМП её форма не меняется, т.е. все обработки материала вли
аково на индивидуальные полосы ФЛ, составляющие полосу с λmax ∼ 455 нм. 

 

 

 
 
 
 500 600 700

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Спектры ФЛ:  а – нормированные по максимуму яркости свечения, ZnS:Mn (1) 
-после синтеза, и после дополнительных обработок (2) -ИМП, (3) -УЗ, (4) -СВЧ и (5) -МР 
конгломератов материала. б – ZnS:Mn синтезированный с избытком серы в шихте, методом 
СВС. в – соотношение интенсивности полос с λmax ∼ 455 нм и с λmax ∼ 590 нм после 
различных обработок ZnS:Mn. 

 
Уменьшение размеров кристаллитов и увеличение их поверхности, а также более 

чёткое разграничение имеющихся в материале фаз за счёт развития и увеличения внутренних 
границ и поверхности под действием внешних воздействий (МР, УЗ, СВЧ, ИМП), приводит к 
гашению в области с ∼400÷525 нм СА-ФЛ ZnS:Mn, полученного методом СВС. Эти 
результаты хорошо объясняются моделью, формирования собственных дефектов в ZnS в 
процессе роста.  

ZnS является ионным кристаллом, в котором вследствие несовпадения центров 
положительных и отрицательных ионов имеется электрический момент. Как известно, 
пьезоэлектрический эффект может существовать только в таких кристаллах, в которых 
элементарная ячейка не имеет центра симметрии [5]. В бездефектном кристалле поляризация, 
обусловленная наличием электрического момента, компенсируется зарядами на поверхности 
и проявляется при наличии нагрузки (механической или электрической) на кристалл. 
Энергия поля поляризации добавляется к полной свободной энергии образца, увеличивая её. 
Поэтому при достижении определённого значения величины вектора поляризации 
становится энергетически более выгодно либо формирование границ, что в итоге приводит к 
образованию набор ллитов, либо формирование структуры ZnS с межузельным 
цинком (Zni) в центре его элементарной ячейки и VZn в его ближайшем окружении, 
компенсирующей заряд Zni. В этом случае, Zni оказывается в роли центра симметрии для 
кулоновского потенциала этой ячейки.  

Свободная энергия G системы для СВС, состоящей из  кристалла (конденсированная 
фаза со свободной энергией G ) и среды (парогазовая фаза реагентов со свободной энергией 
G ), может быть представлена в виде:  

G=G1+G2+σA       (1),  
где σ - удельная свободная поверхностная энергия, совпадающая для данного случая с 
поверхностным натяжением, A - площадь межфазной поверхности [6, 7, 8]. В случае синтеза 
ZnS, как и аналогичных ему материалов, необходимо учитывать вклад в свободную энергию 
двух составляющих: электрической поляризации GЭ и Ge – свободной энергии носителей 
заряда. Тогда: 
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 G=G1+G2+σA+GЭ+Ge.      (2) 
Увеличение количества кристаллитов или, другими словами, уменьшение размеров 

отдельного пьезоэлектрического кристаллита приводит  росту вклада σA. Граница 
формируется из-за появления потенциала, обусловленного свободными носителями, который 
экранирует всё возрастающую поляризацию растущего кристаллита, тем самым понижая 
свободную энергию G. Однако, при достижении некоторой величины этот потенциал 
способен в области локализации заряда привести к ионизации ближайшего окружения, его 
перегруппировке, активации диффузии в этой области и т.д что ещё сильнее увеличит G. 
Вероятно, при достижении критического значения поляризации и реализуется рождение 
пары Zni и VZn. Это возможно при условии: 

 ΔGЭ+ΔGe>GV+Gi+ΔGС+ΔGК+Δ δ,     (3) 
где GV  – свободная энергия вакансий, Gi  – свободная энер я межузельных атомов, ΔGС – 
соответствует увеличению вклада энергии сцепления, ΔGК – соответствует увеличению 
вклада в G при  понижении  симметрии, ΔGδ  – обусловлено изменением напряжений в 
ячейке. При выполнении условия (3) системе энерг ески более выгодно, без 
кардинальной перестройки кристаллической структуры материала, нейтрализовать 
электрический потенциал элементарной ячейки, разместив в центре ячейки Zni, а в 
ближайшем его окружении V . 
 

ии и последующей аннигиляции. Доминирующим процессом, 
в данном случае, вероятно, оказывается аннигиляция VZn и Zn , так как возможность 
закреп

), говорит и большое количество, имеющегося в материале, как сразу после 
синтез

 

Термодинамика и кинетика адсорбции атомов и 
молеку

и егородского университета им. Н.И. Лобачевского 
2001, 1(3), С. 94 – 99. { Вестник НН

п. 1, стр. 39-43. 

к

., 

G
ги

етич
 

Zn
Таким образом, при достижении определённого значения малости размеров 

кристаллитов ZnS под действием внешних воздействий, метастабильное соседство VZn и Zni 
в центрах, ответственных за СА-свечение, оказывается уже неустойчивым и приводит, либо 
к их аннигиляции, либо к значительному удалению и закреплению в новом местоположении, 
которое препятствует их миграц

i
ления межузельного цинка, имеющего в ZnS высокую подвижность [9], 

представляется менее вероятной. Хотя, определённое количество  вакансий, которые 
выступают основными поставщиками носителей заряда в ZnS, согласно тех же 
представлений о свойствах пьезоэлектриков, необходимо для компенсации электрического 
момента даже в малых кристаллитах. В пользу устойчивого соседства VZn и межузельного 
катиона (металла

а, так и после обработок, Mni – ответственного за полосы с λmax=600 и 578 нм.   
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Структур  на основі GaN (InGaN, AlGaN) все частіше використовуютьс  та входят  до 

складу індикаторів та джерел освітлення, оптоелектронних пар, різноманітних 
перетворювачів енергії, лазерних пристроїв, тощо. Дані приладні структури, в свою чергу, 
використовуються у блоках ав

и я ь

томатичного керування різного призначення, зокрема на 
р .  а  

 
  

інення 
азоні напруги зміщення (як тунельний, так і інжекційний) (рис.1). 

 

6

3

атомних елект останціях Тому питання радіаційної стійкості структур т  приладів на основі 
GaN є актуальним. З іншої сторони, концентровані потоки частинок можна використовувати 
як інструмент в галузі радіаційної технології – наприклад, для модифікації готових виробів з 
метою отримання потрібних функціональних параметрів [1]. 

У роботі вивчено вплив радіоактивного опромінення на електричні характеристики 
потужних (Рел = 1 Вт, Іном = 350 мА) GaN світлодіодів (СД) з площею гетеропереходу 1 мм2 
Osram Golden Dragon+ та Cree XRC синього кольору випромінювання. Опромінення 
проводилось швидкими нейтронами реактора флюенсом Ф = 2·1014 n/см2 (середня енергія Е = 
2 МеВ) та протонами при Ф = 1015 p/см2 (Е = 27 МеВ). Потік частинок впливає на епітаксійні 
плівки GaN [2], на омічні контакти [3] та на гетероструктуру світлодіоду в цілому [4], 
оскільки вона містить квантову яму InGaN товщиною 30 Å, блокуючі шари AlGaN та 
підкладку – Si, Ge або SiC, границі розділу яких є дефектними.  

Встановлено, що у всіх досліджуваних СД струм на прямій ВАХ після опром
зростає в усьому діап
Протягом 7 місяців на ВАХ спостерігається релаксація струму у напрямку до вихідних 
значень. 
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Рис. 1. ВАХ GaN світлодіодів Osram Golden Dragon+ до та після опромінення  

протонами при Ф = 1015 р/см2 (а) та нейтронами, Ф = 2⋅1014 n/см2 (б). 

 110



Лашкарьовські читання – 2012 

Струм на зворотній ВАХ (до –30 В) для СД Golden Dragon+ після опромінення
 Ф = 1015 p/см2 остається практично незмінним; після опромінення нейтронами Ф

нижується. Для СД Cree після опромінення нейт

 
протонами  
= 2·1014 n/см2 дещо з ронами (2·1014 n/см2) 
cтрум на зворотній ВАХ значно зростає. 

Виявлено, що  подібний вигляд 
ВАХ п рис.2) 
зникає. При цьому величина інжекційного струму зросла. 

 

 після опромінення СД Golden Dragon+ нейтронами S –
ри Т = 77 К (ділянка від’ємного диференційного опору, вказано стрілкою, 
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Рис. 2. S - ВАХ GaN світлодіодів Osram Golden Dragon+ при азотній температурі до (1) 

та після (2) опромінення нейтронами при Ф = 2·1014 n/см2. 
 
Зникнення ділянки від’ємного диференційного опору відбувається за рахунок 

виникнення системи енергетичних рівнів у активній області, оскільки перехід від 
монополярного (електронного) режиму інжекції носіїв до біполярного в InGaN/GaN 
струк

ня швидкими нейтронами при Ф = 2·10  n/см  або протонами при Ф = 10  p/см  є 
утворення точкових дефектів та їх комплексів у гетероструктурі. 
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турі виникає за рахунок глибокого рівня і зникає за рахунок термічно збуджених дірок 
від новоутворених мілких акцепторних рівнів.  

Переважною причиною змін електричних характеристик GaN потужних СД після 
опромінен 14 2 15 2

адація фосфідо-галіє радіаційними дефект

уц ур
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Спектры коэффициентов поглощения гранатовых 
фотолюминофоров: первые наблюдения 

 

1 
 
Последние годы в мире поднимается  вопрос об экономии электроэнергии, одним 

из методов решения данной проблемы является переход на твердотельные источники света 
(белые светодиоды). В п следни ове этих устройств созданы 
высокоэффективные источники теплого белого света, имеющие светоотдачу порядка 150 
лм/Вт, что более чем в 10 раз превышает светоотдачу ламп накаливания и в полтора раза 
компактные люминесцентные лампы. Эффективность таких устройств во многом зависит от 
химических составов применяемых фотолюминофоров, в качестве которых могут быть 
использованы: оксидные, силикатные, фосфатные, алюминатные, нитридные, оксо-
нитридные люминофоры и их смеси [1].  Наиболее эффективными среди них являются 
алюминаты со структурой граната, образованные с участием оксидов иттрия, гадолиния и 
других редкоземельных элементов, активированных церием. Химический состав этих 
люминофоров соответствует стехиометрической формуле

Хмиль Д.М. 
Институт физики полупроводников им.В.Е. Лашкарьова НАН Украины, 

г. Киев Проспект Науки 4

о е годы на осн

 ∑∑ ++ 125
3

3 )()( OMeLnY , где Ln 
=Gd, Ce и совместно с ними один или несколько элементов из группы лантаноидов, а Me3+ – 
алюминий или совместно с ним несколько элементов из группы Ga, In, Sc. 

Оптические параметры фотолюминофоров характеризируются с помощью таких 
велич
темпе
последнего парам щения. Нам не 
удал и

eKKeKKeKKKe ⋅− +⋅−⋅ β333 )1(20)1(15)1(6)1(

измерения 

успензиях) использовать не возможно. Проблема состоит в том, что 
оэффициент поглощения среды определяется по интенсивности света, который прошел 
через мутную среду и попал в приемный угол малого фотоприемника. Основываясь на 
теории Ми (рассеивание света одной микрочастицой) и  теории Хартеля (рассеивание света 
ансамблем микрочастиц) следует, что интенсивность света понижается не только из-за 
поглощения микрокристаликами, но и из-за изменения его индикатрисы рассеяния. 

ин как: максимума спектра люминесценции, полуширина полосы излучения, цветовая 
ратура, цветовые координаты, индекс цветопередачи и яркость свечения [2]. Величина 

етра полностью зависит от спектра коэффициента погло
ось найти никаких данных об возможности измерений ли вычислений спектров 

коэффициентов поглощения фотолюминофоров на основе гранатов. В связи с этим мы 
разработали математическую модель композитной пленки и вывели уравнение, которое 
позволяет определить коэффициент поглощения средних микрокристаликов 
фотолюминофоров. Модель основана на вероятности перекрытия проективных площадей 
зерен фотолюминофора и учитывает поглощение, которое возникает при прохождении света 
через одну, две, три, четыре, пять и т. д. частиц. Например для шестислойной модели 
композитной пленки уравнение имеет вид: 

aad ⋅−⋅−Δ− +⋅−⋅+⋅−⋅+−= ββα 24256)(

aaa eKeKKeKK ⋅−⋅−⋅− ⋅+⋅−⋅+⋅−⋅+ βββ 6655424 )1(6)1(15
 

где  Δd=(d2–d1)=6a - разница толщин двух плёнок (d2 и d1 толщины второй и первой плёнок, 

a

соответственно);  α, β, a и К – соответственно коэффициент поглощения плёнки суспензии 
фотолюминофора, коэффициент поглощения микрокристалликов (зёрен) фотолюминофора, 
средний размер зёрен и концентрация частиц фотолюминофора в плёнке. 

 Очень важным параметром, который необходим для использования 
математической модели является коэффициент поглощения композитной пленки из 
фотолюминофорной суспензии. Как известно из классической оптики, для 
коэффициента поглощения оптически однородной среды используется закон Бугера-
Ламберта I = I0· e-К·X. Закон, в таком виде как записано, в мутных средах 
фотолюминофорных с(
к
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Рис. 1. Зависимость коэффициента поглощения 
композитной пленки разной толщины, 

определенных с помощью закона  Бугера-Ламберта 
(1-5) и с использованием нового метода(6-7), от 

длинны волны 

Рис. 2. Зависимость коэффициента поглощения (1) 
средних микрокристаликов фотолюминофора  (для 

d50=5мкм), а также коэффициент поглощения (2) 
композитной пленки  

 

1 

ия излучения люминесценции, которое попадает в диапазон измерения. Поэтому 
между кривыми 6 и 7 наблюдаются отличия. 

2 

В с еделения 
коэффициента  разными 
толщинами d1 и d м использования 
метода является dтр< d1< d2, где dтр – толщина рансформации индикатрисы рассеяния света. 
В данной работе показано, что, для п еделения коэффициента поглощения 
композитн орый мы 
использовали наших эксперимен ь трансформацию индикатрисы 
рассеяния света (рис.1). Точность метода зависит от точности измерения толщины образцов 
и влия

ле  з

ершенствовать математическую модель так, что 
бы она учитывала дисперсию размера зерен фотолюминофора. 

Стоит отметить, что знание спектров коэффициентов поглощения фотолюминофоров 

0

вязи с этим нами было разработан новый метод, в котором для опр
 поглощения излучения используются две композитные пленки, с

2, изготовленные из одной и той же суспензии. Условие
 т

равильного опр
ой пленки с неорганическим фотолюминофором (например ФЛЖ=-7, кот

тах), необходимо учитыват

н

 
 
 
 
 

 
Пос  определения ависимости коэффициента поглощения композитной пленки от 

длинны волны, нами было проведено вычисление зависимости коэффициента поглощения от 
длинны волны фотолюминофора ФЛЖ-7. для этого выведена формула 25-слойной пленки. 
Полученные результаты приведены на рис. 2. 

В дальнейшем  предполагается усов

позволяет целенаправленно изменять технологию синтеза фотолюминофора для повышения 
его эффективности.  

 
 

1. C. Ro in Fro p – S 07nda Lum escence: m Theory to A plication. cience. – 20 . – 260 p 
2. Pat. 2011/014 91 WO. Неорганические люминесцирующие материалы для твердотельных 

источников света/ Вишняков А.В., Соколов Д.Ю. – 03.02.2011 
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Напружені гетероструктури CdHgTe отримані іонною 

імплантацією 
Р.С. Удовицька 

 

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

 
 Іонна імплантація застосовується при виготовленні матриць ІЧ-фотодіодів на основі 

твердих розчинів CdHgTe (КРТ) [1]. Метою 
роботи було вивчення впливу неорієнтованого 
низькоенергетичного поромінення іонами B+ та 
Ag+ на властивості гетероепітаксіальних 
структур CdHgTe/-CdZnTe. Висвітлення цього 
питання є важливим для розвитку ІЧ систем 
діапазону (3 ÷ 5) мкм та (8÷12) мкм на базі 
гетероструктур КРТ [2]. Розглядається стан 
поверхні (Рис. 1), птичні та електричні 
властивості напівпровідникових гетеро-структур 
n - CdхHg1-хTe/CdZnTe (х ~ 0,223), які були 
отримані методом рідиннофазної епітаксії та 
піддавалися неорієнтованому пороміненню 

ами
Енерг

10  
зк  під авал -ратурному 

відпалу (5 , 75◦С) в атмосфері Аr+ при 
надлиш-ковому тиску 4 Па. Значення 

,05÷0,7) Тл. Аналіз експерименттальних 

показав у початковому стані 

м В c ) та “легких” (n2 = 5,0·10  м  µn2 
= 8,0 м2В-1c-1) електронів. Імплантація 
бором і відпал зразків привело до 

“важких”; 

меньшення їх рухли-вості. 
Внесок “легких” електронів не виявлено, 
що значить для КРТ посилення 
електронного внеску у провідність. 
Досліджено також імпеданс зразків 
гетероструктури CdHgTe/CdZnTe. 
Математичне моделювання (TRIM_2008) 
профі-лей розподілу бору та срібла (Рис 
2) у гетероструктурі демонструє  
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іон

= 3*
зра

 з боку КРТ на імпланторі “Везувий-5”. 
ія та доза імплантації складали 100 кеВ і Q 

13 см-2 відповідно. Після імплантації
ися низькотемпеи д

годин

Рис. 1 ПЕМ зображення структури 
HgCdTe імплантованої а) іонами бору; б) 
іонами срібла. 

концентрації та рухливості основних носіїв 
заряду визна-чалися за методою Ван-дер Пау 
при Т = (78 ÷ 300) К в області магнітних полів 
(0
магнітопольових залежностей коефі-цієнту Холу 
Rн і провідності σ 

присут-ність двох типів носіїв: 
„важких” (n1 = 4,0·1021 м-3, µn1 = 0,322 

2 -1 -1 18 -3

зростання концентрації 
електронів (до n ~ 5·1022 м-3) та 
незначного з

0,0 0,2 0,4
0,0

2,0x1024

4,0x1024

6,0x1024C(x), m-3

Ag+

B+

C = 5x1024m-3

Cmax= 9,5x1023m-3

x, 10-6 m
 

Рис. 2 Профілі розподілу домішок B+ та Ag+  в 
гете

max

роплівці CdхHg1-хTe (товщина 17 мкм).
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область спотворення кристал
граткита для якої у роботі
ви
~ 

ічної 
  

значенний коефіцієнт стискання (β 
3 ·10 - 31 м3) кристалічної гратки 
HgTe від введення імплантанту. 

Значення механічних напружень та 
деякі характе-ристики області 

 
ромінення іонами бора та 

срібла наведено у Таблиці. На Рис. 3 

8

. 

и

 

. З 
 проанал а ч

Параме
Rp, мкм
σ, Па 4,0x104 

Cp, м-3 9,5x1023 

Cd

три B+ Ag+

 0,17 0,024 
2,0x105 

5,0x1024 

радіаційного розупорядкування для
випадку оп

представлено температурну 
залежність ємності зразка структури 
КРТ у діапазоні частот (10 ÷ 105) Гц, 
що отримана на прецизійному LCR -
19- метрі у температурному 
інтервалі .(78 ÷300) К, а на вставці 
наведено еквівалентну електричну 
схему 
досліджуваної гетероструктури На 
Рис.4 отримано СV залежність зразка 
після імплантації іонамі срібла. 
Причому, на низьких частотах (до 102 
Гц) температурні та частотні 
залежності для обох в падків мають 
свої особливості. Для електричних 
вимірювань було виготовлено 
мезоструктуру за допомогою 
хімічного травлення зразків у розчині 
Br-HBr та нанесено електричні 
контакти, як вказано на Рис 4. 
Зважаючи на неідеальну поведінку 
межі поділу для опису резистивно-
ємносних властиво-стей 
гетеросистеми ємносний елемент 
характеризувався елементом з 
постійною фазою (СРЕ - constant 
phase element) [3], що позначено на 
схемі QE. Імпеданс елементу 
описується ZQE = (A0(jω)n)-1, де A0 - 
незалежний множник; ω - частота; n – 
кратність іонізації, що визначає 
характер частотної залежності (–
1 ≤ n ≤ 1) та неідеальності такого 
типу конденсатору. Характер 
температурних та частотних 
залежностей ємності залежить від 

того, чи встигає процес пере-несення 
заряду за змінами прикладеної до 
структури змінної напруги за 

частотної залежності ємності зразків 
ізов но аси релаксації провідності τM. 
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допомогою якої здійснюється вимірювання
відповідно до виразу fmax τM = 1 [3] було

К

QE

і зразка 
/CdZnTe 
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 10 кГц
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R

Рис. 3 Температурна залежність ємност
гетероепітаксійної структури CdхHg1-хTe
(х ~ 0,223). На вставці: електрична еквівалентна 
схема досліджуваної гетероструктури. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 4 CV характеристики CdхHg1-хTe/CdZnTe 
(х ~ 0,223) проімплантованих іонами Ag+. 
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Час ,05 кГц відповідає часу рела ії пров к
темп постереже  низькочастотних особливостей ( Гц Ри
вказу  перен аряду, що ий з м
пров іонно-мігр поляриза іелек
матеріалі шарів з різною провідністю. Утворення об' ,  
градієнтах напруги на нашу думку є поляризацією
встановлено, що неорієнтоване низькоенергетичне о нен
CdхHg1-хTe (х ~ 0,223)/CdZnTe іонами B+ та Ag+ з енерг
см-2 відповідно приводить до істотних змін у стану по
характеристиках епітаксійної плівки CdHgTe. Показ
приповерхневу область плівки CdHgTe є причиною утв відмінним
фізичними характеристиками. Встановлено, що при 
гетероструктури CdхHg1-хTe (х ~ 0,223)/CdZnTe іонам
дефекти, які спотворюють кристалічну гратку у припо
CdHgTe подібно до стискання, а при імплантаці р
розтягування відповідно.  

Література 
1. Синица С.П., Матричные фотоприемные устройства расного диапазона, 
Новосибирск:. Наука,- 2001. - 375 с. 
2. Сизов Ф.Ф., Фотоэлектроника для систем видения в 
Академпериодика:. Киев, 2008.- 459 с  
3. Стойнов З.Б., Графов Б.М., Савова-Стойнова Б., Елки
М.: Наука, 1991. - 336 с. 

тота fmax = 0 ідності зразків τM =3 мсе  за кімнатній 
при 10 - 102 ) ( с.3, 4 ) 

іграцією іонів. Деяку аналогію можна 
триках, яка обумовлена наявністю у 
ємних зарядів  особливо при високих 
 уповільненої дії [3]. Таким чином, 
промі ня зразків гетероструктури 
ією 100 кэВ і дозою імплантації 3*1013 
верхні, оптичних та електрофізичних 
ано, що імплантат, що вводиться у 
орення шару з и від матриці 
неорієнтованому опроміненні зразків 
и бору виникають радіаційні точкові 
верхневій області епітаксійної плівки 
ї іонами великих адіусів Ag+ до 

инфрак

ксац
ературі. С ння нами
є на процес есення з пов'язан
ести з аційною цією у д

невидимых участках спектра, 

н В.В., Электрохимический импеданс, 
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Метод діагностики теплового опору p-n–перехід – корпус 
потужних світлодіодів 

 
Я.Я.Кудрик1, Р.Я.Кудрик2 

 
1Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова НАН України, 03028 Київ, 

просп. Науки 41, e-mail: konakova@isp.kiev.ua 
2Львівський національний університет ім. І.Я.Франка, 79000 Львів, 

вул. Університетська 1  
 

Розробка новітніх енергозберігаючих джерел світла є одним із перспективних 
напрямків сучасної світової науки і технології. Одним із необхідних компонентів для 
розвитку даного напрямку в Україні є створення технологічної бази для контролю та 
діагностики параметрів світловипромінюючих приладів. У даній роботі описан  метод 
діагностики теплового опо

о
ру p-n –перехід – корпус потужних світлодіодів, який може дати 

інформацію про теплові характеристики руктивних частин світлодіода. 
івалентний 

адіння температури на ділянці p-n перехід - тепловідвід 

чіпа та конст
Для характеризації потужного світлодіода найчастіше використовують екв

тепловий опір, рівний відношенню п
ΔТ до повної затраченої потужності Р:  

VIP
Ref

TT Δ
=

Δ
=      (1) 

або тепловий опір p-n перехід – корпус світлодіода (Rtn), який враховує лише теплову 
частину розсіяної потужності [1]: 

ηη −
=

−
Δ

=
Δ

=
1

1
)1( ef

th
th R

P
T

P
TR     (2) 

де V – напруга; I – струм через світлодіод Pth - теплова потужність; η  -коефіцієнт 
енергоефективності світлодіода. Однак, при описі динаміки нагріву чи охолодження 
світлодіода потрібно враховувати як теплові опори, так і теплові ємності ктивних 
частин світлодіода чи системи світлодіодів [1-4]. У випадку, коли існує  областей з 
різними теплопровідностями та теплоємностями (з різними константами теплової релаксації 

 
констру

кілька

ththth CR=τ ), кінетику охолодження світлодіода описують на основі багатоланкової моделі 
(рис. 1б):  

∑
=

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−−Δ=Δ

n

i ith
i

tTT
1 ,

exp1
τ

    (4) 

де  - рівноважне падіння температури на і-й ланці.  
У подальшому дослідженні ми оцінимо кількість ланок у тепловій моделі та їх характерні 
параметри.  

 iTΔ

а) 

 
 
б) 

Рис. 1. Cхема поширення 
теплового потоку а) та 
багатоланкова теплова модель 
світлодіода б):  
1 світлодіодний чіп;  
2 теплорозподільник;  
3 лінза;  
4 електричний контакт;  
5 пластмасовий корпус;  
6 печатна плата на алюмінієвій 
основі (MCPCB); 

7 масивний тепловідвід. Стрілкою показано напрям поширення теплового потоку. 
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Для вимірювання еквівалентного теплового опору [5] спочатку пров
 градуювальної залежності напруги від температури V(T) при величині стр

ання ненагрівних (імпульсних) вольтамперних

одять 
вимірювання уму 
IF, а саме виконують вимірюв  характеристик 
(ВАХ) в діапазоні температур . Далі на світлодіод подають 
постійний розігрівальний стру ги на світлодіоді від часу, 
звідки можна визначити кінетику температури та  теплового опору. 

Апро n 
plus/OSRAM на спільн пературної релаксації 
проводилось на о струму 
(350 мА) і знімалася кінетика темп з логарифмічною дискретизацією 
о часу (рис. 2).  

р

 у криву 

допомогою двох способів: 
дифере
апрокс

порівняння проведено аналіз за 
допомогою обох

У перш

релаксації
а якій змонтовано світлодіоди (рис. 1 а). Максимум 3 по аналогії з [2] відповідає 

теплорозподільнику. Точки 4 та 5 з характерними часами 5·10-4 та 10-3 с ймовірно 
відповідають тепловим характеристикам чіпа та термоінтерфей

корпуса світлодіода 20-120 °С
м IF і вимірюють залежність напру

 еквівалентного
бація метода проводилась на наборі світлодіодів LUW_W5AM Golden Drago

ому тепловідводі. Вимірювання кінетики тем 
ступним чином: на зразок подавався гріючий імпульс номінальног

ератури на p-n-переході і
п

Як видно з исунка при даному струмі 
і температурі тепловідводу, імпульси в 
діапазоні тривалостей до 10-4 с не 
призводять до нагріву p-n- переходу 
досліджених світлодіодів, тобто є 
ненагрівними. Розділення внесків
релаксації конструктивних елементів 
світлодіодного модуля можливе за 

нціювання релаксаційної кривої та 
имації релаксаційної кривої за 

допомогою теоретичної моделі. Для 

 способів. 
ому випадку проведено 

згладжування та диференціювання 
релаксаційної кривої, результат подано на 

рис. 3 а. Бачимо, що диференційна крива має п’ять чітко виділених точок, які ймовірно 
відповідають 5 експоненційним залежностям, п’ятиланкової моделі, якою можна описати 
криву релаксації. Точку перегину 1 можна відразу ідентифікувати, від’єднуючи масивний 
тепловідвід. Видно, що масивний тепловідвід впливає на релаксаційну криву при часах 

 більше 2-3 секунд. Відповідно максимум 2 близько 0,4 с повинен відповідати 
MCPCB, н

су чіп-теплорозподільник. 

10-5 10-4 10-3 10-2 10-1 100 101 102 103

0.00
0.05
0.10
0.15
0.20

18

20

22

24

26

dV
/d

lo
g(

t)

t, c

5

З масивним
тепловідводом

1234

T,
 °

C

 
а) 

10 10 101 102 10310-5 10-4 10-3 10-2 -1 0
17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

 

T,
 °

C

t, с

 експеримент
 апроксимація

 

Рис.3. Залежність dV/dlog(t) від часу а) та апроксимація о ії 
напруги на світлодіоді № 1 б) 

б) 
 ч тириланковою моделлю релаксац
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Рис. 2. Релаксація температури на шести 
світлодіодах при розігріві постійним струмом 
(1-6 – номер діода на рис. 1а ) 
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Н ж

 

езале но від першого способу проводилась МНК апроксимація експериментальної 
релаксаційної кривої формулою (3), збільшуючи кількість ланок у моделі і оцінюючи 
похибку апроксимації. З табл. 1 бачимо, що похибка зменшується зі збільшенням ланок у 
моделі до 4, введення п’ятої ланки не дає значного зменшення середньоквадратичної 
похибки, час релаксації п’ятої ланки практично збігається із одним із часів для попередніх 
ланок, тобто введення п’ятої експоненційної ланки не доцільне. 

 Табл. 1. Залежність мінімальної середньоквадратичної похибки від кількості ланок моделі. 
Кількість ланок Середньоквадратична похибка (у.о.) 
2 3,834 
3 0,941 
4 0,722 
5 0,722 
 
Табл. 2. Коефіцієнти апроксимації експерименталь чотириланковою
моделлю (відповідають штриховій кривій рис.3 б) 
Номер ланки, і ΔTі, °C τth,i, c 

них вимірювань  

1 0.050686 2.001579 
2 0.12934 0.38845 
3 0.055929 0.035711 
4 0.219154 1.31E-03 
 

Бачимо, що апроксимація добре описує експ и р
ділянки (рис. 3 б). З порівняння коефіцієнті , (та та 

 м о 
іт

пов’язане з впливо
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ериментальн й результат к ім початкової 
отриманих апроксимацією бл. 2) із 
ож  з

в
дослідження залежності dV/dlog(t) від часу, 
високочастотна ланка, пов’язана із чіпом св
залежністю, що може бути 

на робити висновок, щ найбільш 
лодіода, не описується експоненційною 
м при таких коротких часах зарядових 

релаксаційних процесів у світлодіоді, що потребує окремого дослідження. 
Висновки: Дослідження кінетики теплової релаксації може дати інформацію про 

величини теплових опорів конструктивних частин світлодіодів, якість термоінтерфейсів чіп – 
терморозподільник та терморозподільник - печатна плата, що може бути використано як на 
стадії розробки приладу, так і під час вихідного контролю готової продукції. 

Для побудови більш точної електротеплової кінетичної моделі світлодіода потрібно 
враховувати ефекти, пов’язані з тепловою та електричною неоднорідностями у світлодіоді, 
коефіцієнтом енергоефективності та їх зміною зі зміною температури та струму через 
світлодіод. 

дрик
х ди

в 
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Вплив легування Ge на спектри пропускання та відбивання 
в області фундаментального оптичного переходу монокристалів 

CdTe (111) 
 

Бойко М.І., Власенко О.І., Генцарь П.О., Заяць М.С., Тріщук Л.В. 
 

0 eg@isp.kiev.ua
Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова НАН України 

3028, м. Київ, проспект Науки, 41, rastn  
 

В даній роботі проведено дослідження спектрів пропускання T та спектрів відбивання 
нелегованих монокристалів CdTe (111) та легованих германієм до концентрації (2-

)·1018 см-3 в області ф нтального оптичного переходу Е0.  
Метою даної роботи є дослідження впливу легування германієм монокристалів CdTe 

хневих 

 сталів CdTe e:Ge проводили у вакуумованих до 10-3 
.рт.ст. кварцевих зацією власних розплавів в градієнті 
мператур (метод Бр Чистота ви ементів для синтезу CdTe складала 6N. 
аметр ампули стано , а довжина рівнювала 70-80 мм. Легуюча домішка 
 додавалась у шихт гляді GeTe печувало більш однорідний аксіальний 

 розподіл . В проведених  температурні градієнти в зоні 
рис

. від
що фундаментальний оптичний перехід Е0 досліджених зразків рівний 1,46 еВ. 

алежність оптичної 

R 
10 ундаме

на оптичні властивості, а саме на електронні явища, що відбуваються в приповер
шарах та в об’ємі досліджуваних матеріалів. 

Вирощування монокри та CdT
мм ампулах направленою кристалі
те іджмена). хідних ел
Ді вив 35 мм  злитка до
Ge
радіальний

у CdTe у ви
 домішки

, що забез
 експериментахі 

к талізації розплавів змінювались в межах 15-50 град/см, швидкість переміщення ампули 
складала 1,5-8 мм/год. Було вирощено монокристали з концентрацією Ge (2-10)·1018 см-3. 
Особлива увага приділялась режимам охолодження кристалів, зокрема, в діапазоні 
температур 1000-800 оС швидкість охолодження складала 5-10 град/год, а в діапазоні 800-
400 оС охолодження проводилось із швидкістю 50-80 град/год. Вирощені монокристали мали 
питомий опір ρ = 1·104 - 5·106 Ом·см. Спостерігалась зміна питомого опору по довжині 
кристалів. Вирощені леговані і нелеговані кристали розрізали алмазною струною на 
пластини товщиною 3 мм, після чого з двох сторін пластини зішліфовувались на 250 мікрон, 
для того, щоб зняти порушений шар. Далі пластини піддавались хіміко-механічному і хіміко-
динамічному поліруванню. 

На рис. 1 – 3 показано залежність коефіцієнта пропускання Т від довжини хвилі λ, 
залежність оптичної густини D від довжини хвилі λ і залежність коефіцієнта відбивання R 
від довжини хвилі λ в області 800–1100 нм монокристалів CdTe (111) нелегованих та 
легованих Ge  Із залежності коефіцієнта пропускання Т  довжини хвилі λ (рис. 1) 
визначено, 
Дана енергія відповідає довжині хвилі 849 нм. На рис. 2 зображена з

густини D ( ;1ln d
T

D ⋅== α  де α – коефіцієнт поглинання, а d – товщина досліджуваних 

зразків) від довжини хвилі λ. На залежності коефіцієнту відбивання R від довжини хвилі λ 

фіцієнт відбивання легованих зразків збільшується, в порівнянні із 

 

(рис. 3) наявний максимум відбивання, що відповідає довжині хвилі 823 нм (Е=1,5 еВ) і 
мінімум, що відповідає довжині хвилі 849 нм (Е=1,46 еВ). Експериментальні результати 
показали, що кое
нелегованим. Даний ефект пояснено поглинанням вільними носіями заряду, які виникають 
внаслідок легування.  

Аналіз відбивання R досліджуваних зразків від довжини світлової хвилі λ, проведено
за допомогою співвідношення:  

,
)1( 22 χ++

=
n

R  

де: n - показник заломлення, χ - коефіцієнт екстинції матеріалу. 

)1( 22 χ+−n
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Коефіцієнт поглинання α пов'язаний з χ співвідношенням: 

.4
λ
πχα =  

та коефіцієнт ексЗнаючи показник заломлення n тинції χ можна отримати дійсну ε1 та 
уявну ε2 частини діелектричної функції ε: 

22
1 χε −= n  

χε ⋅= n22  
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Рис.1. Залежність коефіцієнта пропускання Т від довжини хвилі λ: CdTe – крива 1, 
CdTe:Ge – крива 2. 
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Рис.2. Залежність оптичної густини D від довжини хвилі λ: CdTe – крива 1, CdTe:Ge – 
крива 2. 
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Рис.3. Залежність коефіцієнта відбивання R від довжини хвилі λ: CdTe – крива 1, 

CdTe:Ge – крива 2. 
 
Таким чином, із проведених досліджень спектрів пропускання T та відбивання R, в 

області довжин хвиль 800-1100 нм, нелегованих монокристалів CdTe (111) та легованих 
германієм до концентрації (2-10)·1018 см-3, n-типу провідності, зроблено такі висновки: 

1. Енергія фундаментального оптичного ереходу досліджуваних зразків  
1,46 еВ; 

2. з 
нелегованими, пов’язано з ефектом поглинання вільними носіями заряду, які виникають 
внаслідок легування Ge; 

3. Із аналізу спектрів відбивання R визначено оптичні константи χ, α, ε1, та ε2 
досліджуваних зразків. 

 
 
При написані даної роботи використані наступні джерела: 
 

п  дорівнює

Збільшення коефіцієнту відбивання R легованих зразків, в порівнянні 
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Мікроплазмовий пробій InGaN/GaN гетероструктур потужних 
світлодіодів при зворотному зміщенні 

 
В.П. Велещук1, О.І. Власенко1, М.П. Киселюк1, О.В. Ляшенко2. 

 
1Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України 

03028 м. Київ, проспект Науки, 41. e-mail: vvvit@ukr.net  
2Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

 03680, м. Київ, проспект акад. Глушкова, 4 
 
На сьогодні спостерігається тенденція зростання площі GaN(InGaN,AlGaN) 

гетероструктур світлодіодів, аж до 9 мм2, які використовуються для освітлення та підсвітки. 
При цьому гостріше постає проблема оперативного виявлення і контролю електрично 
активних структурних дефектів, оскільки зі збільшенням площі при вирощуванні 
відбувається більш неоднорідний розподіл внутрішніх механічних напруг, дислокацій 
різного типу, легуючих домішок та компонент індію чи алюмінію в шарах InGaN та AlGaN. 
Більшість дислокацій у шарі – проростаючі, при цьому їх густина мало змінюється при 
збільшенні товщини шару і дорівнює ∼109 см-2. Вони пронизують активну область 
гетероструктури, створюють систему енергетичних станів в ній та зумовлюють неоднорідну 
генерацію дефектів у процесі деградації та концентрування їх уздовж протяжних дефектів. 
Це веде я 
струму, що призводить до формуван  локального перегріву. Ці ефекти є 
причинами неоднозначно розвитку деградаційного процесу, що утруднює, зокрема 
прогно

ється 
електр

 р-n- переходу, що сприяє появі локального лавинного струму в даних ділянках. Це 
відповідно у р т

но, що в гетероструктурах потужних світлодіодів марки Osram 
Golden

 появи першої мікроплазми (тобто напруга, при якій починається 
випромінювання у видимому діапазоні) для потужних GaN світлодіодів марки Golden 
Dragon  площею 1 мм2 становить Uзвор =  - 27…-28 В, що є неруйнівним зміщенням. 

В ” мікроплазм та 
крутизною нахилу зворотної ВАХ – мікроплазми зумовлюють лінійну залежність струму від 
напруг

 
включ

оструктури. Оскільки причинами 
виникн  
тунель

світлодіодів. 
 

.Э. Черняков, Э.И. Шабунина, 
Н.М. Шмідт. Низкочастотный шум в исходных и деградировавших синих ІnGaN/GaN – 
cветодиодах // ФТП. – 2012. – Т.46, № 2. – С. 219 – 223. 

6. А.Н. Ковалев, Ф.И. Маняхин, В.Э. Кудряшов, А.Н. Туркин, А.Э. Юнович 
Люминесценция p-n- гетероструктур ІnGaN/AlGaN/GaN при ударной ионизации // ФТП. – 
1998. – Т.32, № 1. – С. 63-67. 

до зниження квантової ефективності через посилення неоднорідності протіканн
ня шунтів і областей

зування терміну служби GaN світлодіодів [1] та надійності.  
При подачі зворотної напруги до GaN структури найбільш дефектні області починають 

випромінювати за рахунок того, що напруга критичного поля, при якому почина
онна іонізація, в області таких структурних дефектів нижче, ніж в однорідних 

областях
 супроводж ється свіченням – люмінесценцією п и лавинній іонізації а 

рекомбінації в областях так званих мікроплазм (МП) [2]. 
В роботі встановле

 Dragon+ розподіл мікроплазм є однорідним і не концентрується в околі контактів. 
Визначено, що напруга

+

иявлено, що існує чіткий взаємозв’язок між кількістю ”включених

и, при цьому при дво- три- кратному зростанні кількості МП крутизна нахилу лінійної 
ділянки ВАХ зростає стрибком. Лінійна залежність струму від напруги починається при

енні першої МП. Це зумовлено тим, що струм починає протікати переважно по 
каналам МП, а не однорідно по всій площі гетер

ення МП в GaN структурах є структурні електрично активні дефекти, які зумовлюють
ну безвипромінювальну компоненту струму, по параметрам мікроплазм пропонується 

контролювати якість та прогнозувати надійність потужних GaN 

5. А.Л. Закгейм, М.Э. Левинштейн, В.П. Петров, А

 123



Лашкарьовські читання – 2012 

Оптичні дослідження високоомних монокристалів CdTe та 
твердих розчинів Cd1-xZnxTe (х=0,1) 

 
С.М. Левицький, О.І. Власенко, П.О. Генцарь, В.А. Гнатюк,  

М.С. Заяць, О.М. Стрільчук, Ю.М. Насєка 

Інсти раїни, 
03028, ua.fm 

 
 

 
т
м. Київ, пр. Науки 41,  тел.: 38-044-525-84-37,  e-mail: levytskyi@
ут фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН Ук

В станній ча  все більша уваг  приділяється технолог ї вирощування високоомних о с а і
кристалів СdТе та твердих розчинів на їх основі. Розвиток технології базується на контролі 
процесів синтезу, визначенні дефектної структури та її впливу на фізичні властивості 
матеріалу 1]. Умови отримання матеріалу визнач ють склад і розподіл точко их дефектів, [ а в
які суттєвим чином впливають на електронні процеси в матеріалі. Відомо, що СdТе 
використовується для виготовлення не охолоджуваних детекторів гамма випромінювання. 
Особливо перспективним у цьому відношенні виявився СdТе, легований хлором [2]. Відомо 
також, що тверді розчини Cd -xZnxTe (x=0,1) використовуються для виготовлення детекторів 1
рентгенівського та гамма випромінювання [3].  

Однією із основних проблем при використанні напівпровідникових сполук типу А2В6, 
як базового матеріалу оптоелектроніки, є отримання однорідного по об'єму матеріалу. 

Для отримання інформації про структурні, електронні та оптичні властивості як 
монокристалів СdТе, так і твердих розчинів на їх основ , широко і успі но використовують і  ш
атомно-силову мікроскопію, фотолюмінесценцію, а також інфрачервону (ІЧ) спектроскопію. 

я е

значено, 

я CdTe близьке 
до значення 1,43 еВ наведеного в [4], але 

 модуляційної спектроскопії 

 відрізнятись у зв’язку із складною енергетичною зонною 

В даній роботі, з метою отримання фізичних характеристик, як високоомних 
монокристалів CdTe орієнтації (111) з питомим опором ρ = (2÷5)·109 Oм·cм легованих 
хлором, так і твердих розчинів Cd1-xZnxTe (x=0,1) з питомим опором ρ=5·109 Oм·cм - 
3·1010 Ом·см проведено дослідження спектрів пропускання в діапазоні 800-1100 нм, спектрів 
пропусканн  і відбивання в діапазоні 1,4 - 25 мкм та спектрів фотолюмін сценції при 
температурі 5 К в енергетичному діапазоні 1,35-1,7 еВ.  

На рисунку 1 показано спектри пропускання високоомних монокристалів CdTe (крива 
1) та твердих розчинів  
Cd1-xZnxTe (х=0,1) (крива 2) в області 
власного поглинання. Із кількісного 
аналізу спектрів пропускання ви0,5

0,6

що енергія, яка відповідає 
фундаментальному оптичному переходу 
E0 для монокристалів CdTe дорівнює 
1,44 еВ (що відповідає довжині хвилі 
860 нм), а для твердих розчинів Cd1-

xZnxTe (х=0,1) дорівнює 1,5 еВ (що 
відповідає довжині хвилі 825 нм). 
Значення енергії фундаментального 
оптичного переходу Е0 дл
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відрізняється від значення 1,49 еВ [5], 
отриманого для низькоомних 

монокристалів СdТе n-типу провідності методом

Рис. 1. Спектр пропускання високоомних монокристалів CdTe (крива 1) та 
твердих розчинів Cd1-xZnxTe (х=0,1) (крива 2) в області власного 
поглинання. 

електровідбивання. У роботі [1] вказано, що ширина забороненої зони монокристалів СdТе 
при температурі 300 К дорівнює 1,47 еВ, в роботі [6] 1,5 еВ. Безумовно ширина забороненої 
зони досліджуваних зразків буде
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стру ної 
зонної  в 
експериментальних с бивання). 

На рису крива 2) в 
області 1,4 xTe (х=0,1) 
відповідно. 

50

70

ктурою валентної зони, зони провідності та забороненої зони. Особливості енергетич
 структури функціональних матеріалів електронної техніки спостерігаються саме

пектрах класичної спектроскопії (пропускання та від
нках 2, 3 показано спектри пропускання (крива 1) та відбивання (

– 25 мкм високоомних монокристалів CdTe та твердих розчинів Cd1-xZn

 

5 10 15 20 25
20

30

40

60

1
60

 

T,
 R

,

λ, μm

2

 

0 5 10 15 20 25

10

20

30

 %

40

50

λ, μm

T,
 R

 

2

 
Рис. 2. Спектр пропускання (крива 1) та відбивання (крива 2) 

високоомних монокристалів CdTe в області 1,4 – 25 мкм. 
Рис. 3. Спектри пропускання (крива 1) та відбивання (крива 2) 

розчинів Cd1-xZnxTe (x = 0.1) в області 1,4 – 25 мкм. 
 

, %

 

 

 n та 
коефіц

1

Із класичної фізики відомо, що відбивання R функціональних матеріалів електронної 
техніки для довжини світлової хвилі λ виражається через показник заломлення

ієнт екстинції матеріалу χ за допомогою співвідношення: 

22

22)1( χ+−
=

nR .      (1). 
)1( χ++n

Коефіцієнт поглинання α пов’язаний з χ співвідношенням:  

λ
πχα 4

= .          (2) 

Знаючи показник заломлення n та коефіцієнт екстинції χ можна отримати дійсну ε1 та 
уявну ε  частини діелектричної функції ε.  2

22
1 χε −= n        (3) 

χε n22 =       (
Із кількісного аналізу спектрів пропусканн

висновок про структурну досконалість досліджувани
Також у роботі проведено дослідження сп

монокристалів CdTe та твердих розчинів 
низькотемпературної фотолюмінесценції використано
нм, інтегральна потужність 40 мВт). Фотолюмінесц
за допомогою охолоджуваного азотом сурм’яно-цезі

Показником структурної досконалості крис
інтенсивностей домінуючої смуги зв’язаних екси
випадку воно становить ~ 5. Такий високий показни
мала півширина смуг, що спостерігаються у спектр
та їх фононних повторень свідчать про високу с
зразків.  

Отримані спектри фотолюмінесценції свідч і
ст ва и

 4) 
я та відбивання (рис. 2, 3) зроблено 
х матеріалів. 
ектрів фотолюмінесценції високоомних 
Cd1-xZnxTe (х=0,1). Для збудження 

 Не-Ne лазер (довжина хвилі – 632.8 
енція реєструвалась при температурі 5 К 
євого фотопомножувача ФЭУ-62.  
талів CdTe та CdZnTe є відношення 
тонів та дефектної смуги. У нашому 
к зазначеного співвідношення, порівняно 
ах, чітке розділення нуль-фононних смуг 
труктурну досконалість досліджуваних 

ать, що досл джувані кристали мають 
високу (детекторну) які ь, що є жливим фактором для в готовлення високочутливих та 
високо роздільних сенсорів іонізуючого випромінювання.  
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Узагальнюючи результати, отримані при дослідженні низькотемпературної 
фотолюмінесценції та спектрів пропускання в діапазоні 800-1100 нм, встановлено наступні 
співвідношення між енергією фундаментального оптичного переходу Е0 та температурою:  

E0(CdTe)=1,5997 eV - 5,32 ⋅ 10-4 T
K
eV     (5) 

 T
K
eVE0(Cd1-xZnxTe, x=0,1)=1,6562 eV - 5,2 ⋅ 10-4    (6) 

Із даних експериментальних результатів зроблено наступні висновки: 
- енергія фундаментального оптичного переходу Е0 досліджуваних матеріалів при 

Т = 300 К наступна, для CdTe 1,44 еВ, а для  Cd1-хZnхTe 1,5 еВ; 
- енергії вільних екситонів при Т = 5 К дорівнюють для CdTe 1,597 еВ, а для   

Cd1-хZnхTe 1,6536 еВ; 
- температурний коефіцієнт зміни ширини забороненої зони становить  

 - 5,32 ⋅ 10-4 

K
eV для CdTe та - 5,2 ⋅ 10-4 

K
eV  для Cd1-xZnxTe.   

Таким чином, проведені дослідження оптичних характеристик (спектри пропускання 
в діапазоні 0,8-1,1 мкм, спектри пропускання та відбивання в діапазонні 1,4 – 25 мкм та 
спектри фотолюмінесценції при температурі 5 К в енергетичному діапазоні 1,35-1,7 еВ) 
свідчать, що досліджувані кристали мають високу (детекторну) якість, що є визначальним 
для виготовлення високочутливих та високороздільних сенсорів іонізуючого 
випромінювання. 
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 сПроблема розмірних ефектів в егнетоелектриках представляє великий інтерес, 
пов заний з різноманітними можливостями використання сегнетоелектричних 
нанорозмірних пристр

'я
Залежність властивостей їх 

пояснити  
 на ть и цьому важливим фактором, що 

впливає на термодинамічні властивості тонких плівок, є обов'язкова наявність досить 
масивн

те е в
тра анізотропії від граничних умов [1] виражається в хаотизації напрямку 

стрибків амплітудної модуляції амплітудної функції. Зокрема в роботі [2] показано, що 
спостережуваний розмірний ефект в кристалі [N(CH ) ] CuCl  (який володіє неспівмірною 

мовлює зміну ступеня тетрагонального 

азові переходи в кристалах даного 
енних 

рі відбиваються на зміні форми і 

 форму і положення смуг 
оглинання (ПП), відповідних внутрійонних переходах, внаслідок зміни сили і симетрії 
кристалічного поля.  

Враховуючи відсутність повної ясності в картині структурних перетворень в 
матеріалах з неспівмірною надструктурою, представляється доцільним проведення аналізу 
впливу товщини кристала на спектри поглинання. Найбільш істотного впливу на 
модульовану структуру можна очікувати при наближенні розміру кристала до періоду НС 
надструктур.  

Синтез монокристалів мікроскопічних розміром здійснювався на скляній підкладці 
при кімнатній температурі. При цьому на скляну поверхню наносився перенасичений водний 
розчин, отриманий шляхом розчинення попередньо вирощеного зразка кристала 
[N(CH3)4]2CоCl4. Даний розчин нагрівався до 330 – 350 К і за допомогою голкоподібного 
пристрою наносився тонким моношаром на охолоджену скляну підкладку. В залежності від 
товщини вістря голкоподібного пристрою були отримані монокристали відповідної товщини 
(400 мкм ~ 15 мкм). Отримані таким чином полікристалічні зразки кристалів [N(CH3)4]2CоCl4 
складалися з не орієнтованих монокристалів. Монокристали розміщувалися на деякій 
відстані один від одного, а їх розмір відхилявся від середнього значення на 10 ÷ 20%. 

оїв.   тонких плівок від товщини можна 
впливом двох факторів: кореляційним ефектом (його називають розмірним) і 

механічними пруженнями, що існую в мікроплівках. Пр

ої підкладки, що обумовлює двовимірні механічні деформації неузгодженості в 
інтерфейсі плівка - підкладка. Робіт присвячених модульованим структурам в малих зразках 
є невелика кількість. Зокрема вивчений вплив товщини плівки на температуру фазового 
переходу (ФП) в неспівмірну (НС) фазу. Встановлено вплив граничних умов на 
неоднорідний стан і мпературу фазового п реходу в НС фазу  НС сегнетоелектриках. 
Залежність параме

3 4 2 4
надструктурою) при d < 40 мкм супроводжується зменшенням величини температури 
фазового переходу вихідна – неспівмірна фаза, і зміною відстані між металом і лігандом в 
метал - галогенному комплексі. Збільшення деформації “невідповідності” при зменшенні 
товщини d (d < 100 мкм) кристала [N(CH3)4]2CuCl4, зу
спотворення метал - галогенного поліедра.  

Завдання даної роботи полягає в експериментальному дослідженні впливу розміру 
сегнетоелектрика [N(CH3)4]2CоCl4 на оптичні переходи. Ф
типу пов'язані, або з упорядкуванням органічних груп і реорієнтацією металогалог
комплексів, або зі зміщенням іона металу. Проте в будь-якому випадку зазначені зміни в 
організації кристалічної структури в тій чи іншій мі
характерних розмірів метало галогенного поліедра. Дійсно, навіть незначні зміни в 
координаційному оточення іона Cо2+ істотно впливають на
п
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Вирощені т ічної 
огранкою, характерним

В за ути 
висок 4T1 
(t5

2e2,
Оптичний спектр Со2+ в з’єднаннях визначається координацією та локальною 

симетрією актив , як і в 
кристалі [N(CH3)4]2C Cl , в . В спектрах поглинання 
кристалів, що містять ерігатися дві 
широкі  4А (t3  4A , e4) 4T , 4А2

4T (t4 e3) в інфрачервоній області (4000 – 8000 см-1) 
і одна (

аким чином кристали характеризувалися добре розвиненою кристал
 темно синім кольором.  

лежності від сили кристалічного поля комплекси з конфігурацією d7 можуть б
оспіновими або низькоспіновими. При Dq < 2,2B і C/B = 4,63 основним є квартет 
 3A2), при Dq > 2,2В – дублет 2Е (t6

2e).  
 
атора, а також силою кристалічного поля. У більшість сполук Со2+

ходить з координаційним числом 4о 4
 іони Со2+ з координаційним числом 4, повинні спост

 смуги 2 2 2 2 1 2
 4А2 →  4T1 t5

2e2) у видимій області (14000 – 20000 см-1). Так як рівні 4T2 і 4T1(t4
2e3) 

згідно діаграмі Танабе і Сугано розташовані близько, в спектрі багатьох кристалів, то ці дві 
смуги перекриваються. Крім того, смуга 4А2 →  4T2 мало інтенсивна і в ряді випадків не 
виявляється. Як для кристалів [N(CH3)4]2CоCl4, так і для кристалів [N(CH3)4]2CoхZn1-xCl4, 
синє забарвлення обумовлене наявністю в їх спектрі потужних смуг поглинання в області 
14000 ÷ 20000 см-1, які пов'язані з внутрійонними переходами іона Со2+ (рис. 1). В спектрі 
поглинання є дві широкі смуги з максимумом в області ~ 7000 см-1 (4А2(t3

2e4) →  4T1(t4
2e3)) і 

15000 см-1 (4А2 →  4T1(t5
2e2)). Згідно рис. 1 спостерігається розщеплення смуг на компоненти: 

7100, 8595 см-1 і 14100, 14621, 15430, 16010, 17264 см-1. Виходячи з даних роботи [3], для 
досліджених кристалів [N(CH3)4]2CoхZn1-xCl4 були оцінені параметри Dq ≈ 534 см-1 і 
В ≈ 445 см-1 (ν1 ≈ 8580 см-1, ν2 ≈ 14100 см-1, ν3 ≈ 24500 см-1, Dq/В = 1,2). В праці [4] вже були 
визначені параметри теорії кристалічного поля і моди нормованих сферичних гармонік 
(НСГ), а також параметри Рака для кристалів [N(CH3)4]2CоCl4. Отримані нами значення 
величини Dq і В знаходяться в хорошій кореляції зі значеннями наведеними в праці [4], що 
свідчить про низькоспіновий стан даного комплексу.  

 

→   →  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Рис. 1. Спектри оптичного 
поглинання кристала 
[N(CH3) ]2CoхZn1-xCl4 де х = 0.75 (1); 
0.5 (2); 0.25 (3)), отримані в 
неполяризованому світлі при товщині 
зразка d = 0.4 мм. 

 
Зі збіль

4  (

ш 2+ енням концентрації іона Со спостерігається як збільшення інтенсивності 
смуг поглинання (рис. 1), так і незначне зміщення положення їх максимуму в область малих 
енергій (Δν ~ 20 ÷ 100 см-1). Смуги в області 14600, 18800, 22200, 24000 см-1 мають тонку 
структуру. Отриманий спектр характерний для Со2+ з координаційним числом 4. Збільшення 
розщеплення в кристалі [N(CH3)4]2CoхZn1-xCl4 в порівнянні з кристалом [N(CH3)4]2CоCl4 
можна пов'язати з наявністю низько симетричної складової кристалічного поля, яке 
зумовлює деформацію тетраедра. Залежне від товщини кристала зміщення температури 
фазового переходу може бути обумовлено конкуренцією двох факторів. З одного боку, має 
місце розмірний ефект, який повинен призводити до зниження температури фазового 
переходу (Тс) при зменшенні товщини кристала, з іншого боку, повинен проявитися ефект, 
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викликаний наявністю деформацій невідповідності між п раметрами елементарних комірок 
кристала і підкладки і відмінністю їх коефіцієн

а
та теплового розширення. Тобто наявність 

деформ

лічних зразків кристала [N(CH3)4]2CоCl4 при 
кімнат т

ко
 в

ації невідповідності в наслідок зменшення розмірів кристала повинна привести і до 
деформації тетраедричного комплексу. Для цього були синтезовані мікрокристали на скляній 
підкладці. Спектр поглинання полікриста

ній температурі від овщина монокристалів наведено на рис. 2. 
Як і для змішаних кристалів [N(CH3)4]2CoхZn1-xCl4 (при збільшенні концентрації іона 

Со) так і для мікрокристалів [N(CH3)4]2CоCl4 при зменшенні товщини кристала 
спостерігається подібна залежність. Тобто, зменшення товщини кристала приводить до 
збільшення деформації тетраедричного мплексу. Залежність положення максимумів смуг 
поглинання ід товщини кристала [N(CH3)4]2CоCl4 наведені на рис. 3, згідно якого 
зменшення товщини кристала приводить до зменшення величини кристалічного поля.  
 

 Рис. 2. Спектри оптичного поглинання 
полікристалічного зразка кристала 
[N(CH3)4]2CоCl4 при кімнатній температурі, 
товщина монокристалів:1) – 200 мкм, 2) – 
100 мкм, 3) – 35 мкм; 4) – 15 мкм . 

 ис. 3. Залежність спектральних 
енергетичних рівнів кристала 
[N(CH 4]2CоCl4 від його товщини.  

 
При високих енергіях 35000 ÷ 45000 см-1  мікрокристалах [N(CH3)4]2CоCl4 

спостерігається наявність декількох смуг поглинання пов’язаних з переносом заряду “ліганд-
метал”. Зменшення товщини кристала [N(CH3)4]2C Cl4 с  є 
енергетичного положення максимуму смуг поглин а ]2C
відповідають за перенесення заряду між металом - л
підвищення при d = 35 мкм. Беручи до уваги те що пе
[N(CH3)4]2CоCl4 становить ≈ 610 Å, і можливість наяв
рівній кільком періодам неспівмірної надструктур, то 
можливо спостерігається розмірний ефект. 
 

Р

3)

в

о початку спричиня зниження 
ання кристал [N(CH3)4 оCl4, що 
ігандом, але потім спостерігається їх 
ріод неспівмірної модуляції в кристалі 
ність розмірного ефекту при товщині 
можна припустити що при d < 35 мкм 

[1] Ктиторов С. А., Погорелов Ф. А., Чарная Е. В.// ФТТ. 2003. Т. 45. Вып. 11, С. 2062. 
[2] Шимкив Р.М., Свелеба С.А., Карпа И.В. и др.// ЖПС. 2011. Т 78. № 6, С. 880. 
[3] Ливер Э. Электронная спектроскопия неорганических соединений В 2-х ч. Ч. 1. Пер с 
англ. – М.: Мир, 1987. – 493с. 
[4] Капустяник В. Б. Фізика кристалічних фероїнів з органічним катіоном. - Львів: 
Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 439с. 
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Розробка установки для діагностики теплових та 
електрофізичних характеристик потужних світлодіодів 

 
Шинкаренко В.В. 

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

 
Сучасний розвиток науки вимагає відповідного розвитку обладнання та автоматизації 

вимірювань. В той же час вартість більшості вимірювальних приладів різниться на порядок в 
залежності від того, чи автоматизований прилад та чи є можливість його включення в 
автоматизований вимірювальний комплекс. Існуючі комплекси діагностики термічного 
пору потужних світлодіодів є в широкому продажу [1], однак потребують великих коштіво
для

 
 закупівлі. Саме тому нами було розроблено вітчизняний вимірювальний пристрій на базі 

мікроконтролерних технологій [2, 3]. 
 

 
Рис. 1. Блок-схема установки для діагностики теплового опору p-n-перехід – корпус 

потужних світлодіодів. 
 
Першочерговою задачею було створення вимірювального блоку, який би міг 

вимірювати аналоговий сигнал та видавати керуючий аналоговий сигнал зі швидкістю від 1 
вимір/мкс, та дискретністю понад 10 біт (при 1 В опорної напруги реєструвати зміни в 1 мВ). 

Проаналізувавши сімейство мікроконтролерів з цією метою ми зупинились на 
ікроконтролері ATxmega16A4, перевагою якого було наявність 16-ти 12-бітних каналів 

 АЦП 
та дозволяє 

бір дозволив вимірювати спочатку стаціонарні вольтамперні 

уга-струм” переводив в стабільний 
струм, який подавався на зразок, з якого АЦП вимірював напругу та передавав її значення на 
ПК. 

Для вимірювання імпульсних характеристик світлодіодів були внесені корективи в 
програму мікроконтролера, а саме в алгоритм видачі сигналів – за допомогою ЦАП 

м
аналого-цифрового перетворювача (АЦП), або 8-ми 12-бітних каналів з диференційним
та 2-х 12-бітних каналів ЦАП. Контролер працює на робочій частоті 32 МГц 
отримати за секунду до 2 млн. АЦП та 1 млн. ЦАП перетворень. 

Фактично, подібний ви
характеристики (ВАХ) світлодіодів з необхідною точністю. Цифро-аналоговий перетворювач 
(ЦАП) задавав постійну напругу, яку перетворювач „напр

 130



Лашкарьовські читання – 2012 

подається с игналів до 
цифров ається 
вимірю

Для вимірювання температу  необхідно вимірювати 
динамік  
р
отримуванні сигналу і послідовні формації до моменту отримання 
цифрової

такту АЦП- перетворення, тому мінімальна тривалість 
імпуль  складає 8 мкс.  

 

трум на зразок, відбувається підсилення напруги та перетворення с
ої форми, після чого зразок знеструмлюється. Таким чином відбув
вання імпульсних (ненагрівних) ВАХ.  

рної ре ксації світлодіодів
ді під впливом ро

ла
у зміни напруги на світлодіо зігріву струмом з високою часовою

оздільною здатністю. Завдяки конвеєрним технологіям в роботі АЦП, що полягають в 
й передачі по ланкам ін

 форми, існує можливість запускати по новому вимірюванню на кожному такті 
АЦП, отримуючи результат по мірі проходження 8-ми сигналів через ланки вимірювання. 
Саме завдяки високій швидкодії нам вдавалося вимірювати вольтамперні характеристики 
світлодіодів в коротких імпульсах. Часову діаграму роботи мікроконтролера при 
вимірюванні  імпульсних ВАХ представлено на рис. 2. 

На перший такт вмикається ЦАП, та задає напругу, виходячи з якої перетворювач 
напруга-струм починає стабілізувати струм на зразку. Напруга на зразку вимірюється 
неперервно, починаючи з четвертого 

 

су

 
Рис. 2. Алгоритм роботи імпульсного вимірювача вольтамперних характеристик. Зверху до 

низу тут перелічено: такти – такти АЦП, ЦАП – напруга, що подається ЦАП на 
перетворювач напруга-струм, напруга на зразку – напруга, що встановлюється на 
зразку, АЦП – момент вимірювання аналогового сигналу та запуску АЦП-

діапазо в

ів

перетворення, АЦП кінець – момент закінчення АЦП-перетворення сигналу. 
 
Вимірюючи імпульсні ВАХ з різною тривалістю імпульсу нами оцінювались часові 
ни, на яких відбу ався розігрів потужних світлодіодів.  
Для аналізу впливу температури світлодіоду на його ВАХ було розширено програму 

мікроконтролеру, шляхом додавання модуля пропорційно-інтегрально-диференційного (ПІД) 
модуля контролю температури. За допомогою двох широтно-імпульсних модуляторів (ШІМ), 
що входять до апаратних можливостей мікроконтролера, модулювались керовані імпульси, 
що розігрівали або охолоджували зразок. Оскільки тестові світлодіоди розміщувались на 
масивному тепловідводі, то його розігрів чи охолодження відбувались відносно повільно, і 
для їх контролю було достатньо знімати 100 вимірювань за секунду.  

Для спрощення роботи з даною установкою – керування та налагоджування, нами 
було вирішено розробляти її під стандартний USB інтерфейс ПК. З цією метою було 
використано FT232RL (стандартну мікросхему-перетворювач USB-USART).  

Отриманий комплекс (рис. 3) дозволив як отримувати імпульсні і статичні ВАХ 
зразк , контролювати та регулювати температуру, так і  проводити вимірювання теплового 
опору потужних світлодіодів та кінетику теплової релаксації.  
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Рис. 3. Фото установки для вимірювання еквівалентного теплового опору. ПК – 

персональний комп’ютер; ВБ – виносний блок, що містить як мікроконтролер так і 
блок живлення, перетворювачі та підсилювачі; TC – термостат.  

 
В отриманій установці по вимірюванню теплового опору світлодіодів терморегуляція 
термостата відбувається автоматично і обмежена знизу кімнатною температурою 
Tmin=Troom+5 К. Установка дозволяє встановлювати струми в діапазоні 0-5 А з кроком 1.25 
мА, та зчитувати напруги в діапазоні 0-10 В з кроком 2.5 мВ. Діапазон тривалостей імпульсу 
від 8 мкс з кроком 2 мкс. Температура термостату регулюється в діапазоні 297-400 К з 
точністю дотримання температури ±0.3К, при цьому точність термодатчика ±0,1 К. 
 

Висновки 

лаборат
О

автомат д
підтрим ння та 
аналіз  стаціонарних так і швидкоплинних процесів. 

лодіоду, та керування двома 
кроков

корисн
№6539

hnique for 
IMPAT

Створено конкурентноспроможну вітчизняну установку, що  своїми можливостями 
та технічними характеристиками повністю задовольняє вимоги сучасної науково-дослідної 

орії.  
тримані схеми та розраховані алгоритми можуть бути корисними в інших напрямках 
изації досліджень. Зокрема, блок ПІД-контролера озволяє встановлювати та 
увати необхідну температуру, вимірювальний блок – проводити вимірюва

за

як
В подальшому планується розширити вимірювальний блок, залучивши ще один АЦП-

перетворювач з метою вимірювання світлового потоку світ
ими двигунами для переміщення датчика світлового потоку і отримання діаграм 

направленості світлодіодів. 
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Моделювання впливу діелектричної проникності підкладки на  
однорідність характеристик багатоелементних детекторів ТГц 

діапазону 
 

М. В. Сахно 
Інститут фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України, 

Україна, Київ 
sakhno.m@gmail.com 

 
Останнім часом виникла потреба в створенні багатоелементних детекторів ТГц 

діапазону для систем бачення. Матриці на основі напівпровідникових польових транзисторів 
є перспективними для створення багатоелементних прямих неохолоджуваних приймачів 
випромінювання [1]. Однією з проблем в створенні таких детекторів є неоднорідність [2] 
характеристик елементів матричного приймача. Це можна пояснити залежністю параметрів 
антени від її положення на підкладці. Потреба в використанні антени зумовлюється малими 
розмірами детектора в порівняння з довжиною хвилі. Раніше в [3] було оптимізовано 

в  
для плана
впливу ск ана робота. 
Використовувалася комерційна програма FEKO. 

о

метеликоподібну антену і показано, що вона має ідносно високий коефіцієнт підсилення 
рних антен на частоті 300 ГГц в наближені нескінченної підкладки. Моделюванню 
інченної в трьох напрямках підкладки на антену [3] присвячена д

 З метою вивчення впливу параметрів скінченної підкладки на однорідність чутливості 
елементів матриці було проведено моделювання лінійног  детекторного масиву з 8 елементів 
(Рис 1), що розміщені симетрично відносно центру підкладки загальною довжиною 10 мм, 
шириною 1 мм, товщиною 140 мкм для частот 150 і 300 ГГц. Продемонстровано, що 
коефіцієнт підсилення для різних елементів є різним (Рис 2) при значеннях діелектричної 
проникності підкладки 5ε >  при товщині підкладки 140 мкм. При малих значеннях 
наченнях діелектричної проникності підкладки елементи становляться одноріднимиз . При 
товщи ттєвих відмінностей в частотних та кутових залежностях коефіцієнту 
підсил

алою діелектричною проникністю і малою товщиною.  

ні 50 мкм су
ення антен для різних елементів масиву немає. Таким чином, одним з шляхів 

досягнення однорідності чутливості багатоелементної детекторної системи є використання 
підкладки з м

 
Рис 1 Вигляд модельованої системи. Нумерація елементів починається з краю. 
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Рис 2 Порівняння коефіцієнту підсилення антени для 1 і 4 елементів при різній діелектричній проникності підкладки . 
Товщина підкладки 140мкм 
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Modification of optical properties of thin films of transition metals on 
the surfaces of pyroelectrics by ion implantation 

 
V.O. Lysiuk 

 
V. LAshkariov Institute of Semiconductor Physics, National Academy of Sciences of Ukraine 

 
The work is devoted to experimental investigations of optical properties and structure of thin 

Ni, Mo and Pd films on LiNbO3 implanted by high-energy Ar+ ions. The purpose was establishing 
interconnections between ion implantation parameters, changes of the optical properties and 
modified subsurface structure of the samples, investigation of the mechanisms that cause such 
changes and development of infrared pyroelectric photodetector. 

It was found that the optimal conditions of ion implantation of thin metal films (Ni, Mo or Pd) 
on pyroelectric crystal lithium niobate by Ar+ ions for various film thicknesses (d=15–40 нм). 
Particularly, for Pd films with thickness of 40 nm on lithium niobate substrate the optimal energy of 

sufficiently modifies morphology of the surface of thin metal films on 
lithium niobate in form of nano-d y role in processes of absorption 

ion 
 and 

f 
in 

ons Nb-
riate bands broaden. 

Calculations of reflectance spectra of non-implanted systems thin metal films – lithium 
niobate in the model of smooth surface according to Hagen-Rubens equation and appropriate 
spectra of implanted systems in the model of rough surface according to Toporets equation have 
shown that the major factors that leads to decrease of reflection coefficients are sufficient changes 
of surface morphology and in some case amorphization of metal films.  

It is shown that ion implantation changes ellipsometric parameters of the systems thin Ni film 
– LiNbO3 in result of change of film refraction index at corresponding dose of implantation. Optical 
conductivity of implanted Ni films increase in wavelength region λ from 0,2 to 2,5 µm, and the 
structures of absorption spectra that corresponds to bulk Ni disappear that is resulted in disordering 
of the films structure as well as with increase of frequencies of electron collisions with structure 
defects.  

It is proposed highly effective sensor for registration of infrared radiation with sensing 
element on the base of Pd film with thickness of 40 nm deposited on pyroelectric crystal implanted 
by Ar+ ions with appropriate energy and dose. In comparison with well known industrial thermal 
detectors, designed pyroelectric photodetector is charectirised by higher values of sensitivity, 
detectivity, appropriate value of time constant, as well as with the highest values of radiation 
stability that in fact is determined by radiation stability of pyroactive crystal – lithium niobate. 
Spectral sensitivity of the mentioned detectors practically doesn’t depends on wavelength in the 
wide spectral range (at least at λ=1–15 µm), what is important at absolute measurements of light 
radiation in the infrared. 

 
 

Ar+ should be around 100 keV, аnd dose – about 1016 ions/cm2. 
Ion implantation 

imensional blisters that play ke
and scattering of light by the systems.  

It was determined that decrease of reflection coefficient and increase of absorption of 
implanted systems thin metal films – lithium niobate in the most case related with absorption
scattering of light on blisters as well as by amorphization of metal film and subsurface layer of 
lithium niobate single-crystal and slightly by widening the interface film-substrate.  

It is shown that ion implantation leads to shifting characteristic infrared absorption bands o
lithium niobate to short-wavelength area that was resulted by disruption of bonds Nb-O-Nb 
octahedron NbO6, therefore bridge valence vibrations transform to ordinary valence vibrati
O, frequencies of which decrease and approp
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Вплив температурної обробки на морфологію та оптичні 
параметри тонких плівок золота 

 
Кондратенко О.С., Романюк В.
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иною 8÷80 нм на поверхні SiO2 від 
температури відпалу. 

Р., Дмитрук М.Л. 

проспект Науки, 41, м. Київ, 03028 

жна керовано змінювати їхні 
власт

ься вплив термічного відпалу на 
мікро

алювались при температурі в діапазоні Т = 100÷400ºС 
протя

 аналіз даних 

 морфології від сітчастої 

огії плівки та форми 

призводить до зміни полікристалічної 

 для збудження поверхневого плазмон-поляритонного резонансу 
товщиною 45 нм змінюються немонотонно в залежності від температури відпалу. При 
температурах відпалу 250-300ºС, коли відбувається нормальний ріст зерен і стадія 
збиральної рекристалізації завершується, оптичні константи золотих плівок поступово 
наближаються до об’ємних значень золота (рис. 3), при цьому відношення (ε′/ε″)2, якому 

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

 e-mail: kondratenko@isp.kiev.ua 
 
Для практичного застосування в сенсориці, фотовольтаїці, оптоелектроніці та 

плазмоніці необхідне використання матеріалів з оптимальними для цих задач властивостями. 
Створюючи метал-діелектричні композитні матеріали, мо

ивості, зокрема оптичні параметри тонких плазмон-несучих плівок та спектральне 
положення плазмонного резонансу в широких межах. 

В цій роботі для встановлення взаємозв’язку між морфологією та оптичними 
параметрами тонких плівок золота різної товщини вивчаєт

структуру, шорсткість поверхні та діелектричну проникність ε = ε′+ іε′′. Плівки золота 
масовою товщиною від 8 до 80 нм отримувались способом термічного випаровування металу 
у вакуумі на скляні підкладки і відп

гом 1 години теж у вакуумі. 
Оптичні вимірювання у видимому діапазоні, атомно-силова (АСМ) та просвічуюча 

електронна (ПЕМ) мікроскопія виявили сильну залежність оптичних властивостей, 
морфології поверхні та структури від масової товщини плівок. Статистичний

АСМ (рис. 1) показує, що термообробка 
ультратонких (∼8 нм) плівок золота 
призводить до поступової кардинальної 
зміни їх
структури до лабіринтної з наступним її 
розпадом (рис. 2) на ізольовані зерна 
симетричної форми (за рахунок 
процесів поверхневої дифузії). Такі 
зміни морфол
ізольованих наночастинок дозволяють 
керувати спектральним положенням 
піка локального поверхневого 
плазмонного резонансу. Відпал товстих 
(суцільних) плівок (40-80 нм) 

структури внаслідок рекристалізації без 
втрати суцільності у всьому діапазоні 

температур відпалу. Для таких плівок термовідпал можна використовувати як один із 
способів керування оптичними властивостями цих металевих плівок за рахунок зміни їхньої 
мікроструктури та морфології поверхні, що дозволяє зменшити розкид оптичних параметрів 
плівок і покращити їх стабільність. 

Для суцільних плівок виявлено кореляцію між змінами мікроструктури золотої плівки 
та її оптичних констант внаслідок термічної обробки. Зокрема, оптичні константи золотої 
плівки з оптимальною
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пропо поля 
електромаг

 

рційний коефіцієнт плазмонного підсилення інтенсивності електричного 
нітної хвилі поблизу поверхні плівки, досягає максимуму [1].  

 а)  б)
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Рис. 2. АСМ (зверху) та відповідні ПЕМ зображення (знизу) золотої плівки масовою овщиною 8 нм 
після відпалу при температурі 150 (а) і 400°С (б).  
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Таким чином, термовідпал можна використовувати як ефективний спосіб керування 

оптичними властивостями тонких металевих плівок. В суцільних плівках ці зміни 
відбуваються за рахунок зміни їхнь

 

′ (а) та співвідношення (ε′/ε′′)

ої мікроструктури та морфології поверхні, що дозволяє 
зменш

Рис. 3. Залежність ε′, ε′

ити розкид оптичних параметрів плівок і покращити їх стабільність, що важливо для їх 
практичного застосування. В металевих несуцільних плівках внаслідок термовідпалів може 
кардинально змінюватись морфологія плівки та форма ізольованих наночастинок, що 
дозволяє керувати спектральним положенням та загасанням локальних поверхневих 
плазмонів, тобто параметри якості плазмонного резонансу. 

[1] Венгер Є.Ф., А.В. Гончаренко, М.Л. Дмитрук. Оптика малих частинок і дисперсних 
середовищ – Київ: Наукова думка, 1999, 347 с. 
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The reflecting surfaces of massive copper widely applied using in modern optical devices. 

As well, they found application in devices used at harsh mechanical and light stress. One of the 
methods for improving a metal mirrors perf ance is depositing the dielectric layers on th
surfaces. Depositing of oxide layer allows pro g surface from environment influen
to increase radiation stability and improve the reflectivity of mirror. 

It is important to have effective method to measure thickness and optical properties of thin 
films during depositing process and future application of them. As fact, these parameters could be 
calculated from general theory of light. Hence, optical properties of oxide layers on the metal 
surface could be differ from initial because of oxide lattice interaction with metal lattice. 

In this work, we represent results of compare and analysis of experimental data results and 
two layers theory calculation. In theory calculations, we used a model of oxide copper and copper 
layers with constant thickness, strict boundary between la  and homogeneity of layers. We made 
n ex ental investigation in wide spectral range (from 200 nm to 1200 nm) for a series of 

made by diamond micro ide layers deposited by 
lectronic-beam method in vacuum. 

orm
tecting reflectin

eir 
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Figure 1. Reflection of copper 
mirrors with oxide layers 
(d = 210 nm):  
1 – experimental results,  
2 – theory calculations,  
3 – our variable computation. 

On this figure, we can see dispersion of reflection for a sample with oxide layer 210 nm. A

reflectivity significantly differ (curve
on thi

s 
we can see, theoretical calculations not fully align to the experimental results, position of minimal 
and maximal reflectance fits well, and the shapes are almost the same. However, exact values of 

 1 and curve 2 on the figure). We believe, what main influence 
s inequality makes smoothing of border between oxide layer and copper mirror.  

To prove our expectations we made variable optical parameters of oxide layer. Continuously 
changed refraction index n, extinction index k and thickness of oxide layer d we found the optimal 
correspondence between theoretical calculations and optical experiment. Our calculations 
represented on the figure 1 as curve 3. This curve responds to slight variation of thickness and 
significant changes in refraction index. Therefore, we can assume that optical properties of oxide 
layer on the massive metal surface are not the same as in for massive oxide. This changes caused by 
boundary interaction between layers. 
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ZnO is a II–VI semiconductor with a hexagonal wurtzite crystal structure. Due to its wide 

(Eg = 3.37 eV) direct band-gap and great value of exciton binding energy (60 meV), it offers great 
potential for the application in optoelectronic devices, especially for UV emitters, solar cells, gas 
sensors, transparent electronics devices. CuO is semiconductor with monoclinic structure, which 
has a p-type conductivity and is widely used in gas sensors, catalysts, superconductors, solar 
convection and field emitters. In publications devoted to the n-ZnO/p-CuO heterojunction 
significant attention is paid to the study of current-voltage characteristics due to the possibility of 
using such a heterostructure for gas sensors development [1, 2]. 

n-ZnO/p-CuO heterojunction was obtained by radio-frequency (RF) magnetron sputtering 
method [3]. The concentration of carriers in the films of ZnO and CuO according to the study of 
Hall effect was n ~ 1016 cm-3 and p ~ 4 • 1016 cm-3. This was the first investigation of the 
photosensitivity of such a structure in the wavelength range from 600 to 2000 nm. Rectifier 
properties of the heterostructure are confirmed to be n-ZnO/p-CuO by stationary current-voltage 
characteristics. It was established that these heterostructures have photosensitivity in a wide region 
of the spectrum – from 800 nm to 1800 nm with two areas of maximum sensitivity in the 1000 nm 
and 1575 nm (Fig. 1). Band photosensitivity at 1000 nm was due to interband absorption in the CuO 
film and significant sensitivity in the wavelength range 1400-1600 nm to the photodesorption of 
oxygen from the upper layer of ZnO. It is known that bond-dissociation energy of zinc with 
molecular oxygen is~0.8eV[4]. 
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Fig. 1 - Spectral dependence of photosensitivity ZnO / CuO, obtained in valve mode and 

reduced to the same quantum yield 
A structure prepared on the n-ZnO/p-CuO basis can be used as a photodiode for detecting 

photons of infrared spectral region. 
 

nm
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Рис.1 Люмінесценція Zn0,82Mg0,18Se:Fe,Cr при накачуванні в смугу поглинання хрому [1]. 

Осо ого 
розчину заміщення Zn Mg Se:(Cr2+, Fe2+) (0≤x≤0.5) в ближньому 

бливості оптичного поглинання монокристалів тверд
1-x x
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Створення високоефективних лазерів середнього інфрачервоного (ІЧ) діапазону 

довжин хвиль випромінювання (2 ... 5 мкм) з перестроюванням частоти генерації є  
напрямом сучасної лазерної техніки, що інтенсивно досліджується та розроблюється. 
Важливість створення таких лазерних систем обумовлюється тим, що саме в цьому діапазоні 
присут

В роботі [1] ми доповідали про оптичні властивості твердого розчину Zn1-xMgxSe, 
легованого як хромом, так і залізом. Було встановлено передачу збудження від іонів хрому 
до іонів заліза при накачуванні в смугу поглинання хрому (рис. 1). Отримані результати 
вказують на існування як випромінювального механізму передачі збудження, так і 

без сіб збудження люмінесценції заліза є недостатньо 
зручним. 

ні смуги поглинання більшості газів, які складають атмосферу Землі, а також пари 
багатьох важливих рідин. 

Активні середовища AIIBVI:TM2+ є найбільш зручними для отримання лазерної 
генерації та перестроювання частоти в широкому інтервалі довжин хвиль. Проте, головним 
недоліком таких лазерів є розташування смуги накачування в області 1,6-2,0 та 2,4-3,6 мкм 
відповідно. Існуючі джерела накачування на основі твердотільних лазерів на іонах Er3+, Ho3+, 
Tm3+ в оксидних матрицях, ефективність використання яких підтверджена в літературі, є 
незручними для практичного використання. Отже, актуальним є пошук нових 
співактиваторів, які б ефективно конвертували випромінювання накачування безпосередньо 
в кристалічній матриці із діапазонів, для яких існують потужні та дешеві джерела 
випромінювання.   

випромінювального. Проте такий спо
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Рис 2 Смуги поглинання в ближньому та середньому ІЧ діапазоні. .   

) в 
з
а а
генерації потужних напівпровідников  і є більш придатною для оптичного 
збудження люмінесценції заліза та потребу  подальшого дослідження для визначення 
квантової ефективності збуд ння та ін. 

В представленій роботі  в ближньому ІЧ 
діапазо маних 
методом іонами 
пер

 
монокристалічних зразків Zn1-xMgxSe з вмістом магнію від 0 ат.% (ZnSe) до ~25% ат.%. 

Дослідження температурних залежностей оптичного поглинання показали наявність 
смуги поглинання 0,75-0,9 мкм в усьому діапазоні температур дослідження та її уширення з 
підвищенням температури. 

Як видно з рис.2, смуга поглинання в області 0,75-0,9 мкм спостерігається в зразках з 
концентрацією магнію х=0,18; 0,30 та 0,38. При концентраціях х=0 (ZnSe) та 0,5 така смуга 
відсутня.  Такі результати розбігаються з приведеними в [2] щодо ZnSe, отриманого методом 
вільного росту. На нашу думку, такі результати обумовлені різним ступенем деформації 
тетраедра оточення іону Fe2+ вздовж напрямку [111] при різних концентраціях магнію в 
матриці Zn1-xMgxSe. 

 
Посилання 
         [1] Ю.А.Загоруйко, А.С.Герасименко, Н.О.Коваленко, В.К.Комарь, В.М.Пузиков, 
E.Sorokin, I.T.Sorokina. Сборник трудов VIII международной научной  конференции 
«Лазерная физика и оптические технологии» 27-30 сентября 2010 Минск, с. 114. 
         [2] Ю.Ф. Ваксман, Ю.А.Ницук, В.В.Яцун, А.С.Насибов, П.В.Шапкин. ФТП, 2010, т. 44, 
в. 

В роботі [2] авторами встановлено наявність поглинання в області 1,3 еВ (0,95 мкм
разках ZnSe:Fe, отриманих методом вільного росту. Наявність такої смуги пов’язується 
вторами з переходом 5E→3T1 в іоні заліза. Така смуг  збудження співпадає зі смугами 

их лазерних діодів
є

ження, ефективного перетину поглина
 досліджені оптичні спектри поглинання

ні та при температурах 77-300К кристалів твердих розчинів Zn1-xMgxSe, отри
 Бриджмена під надлишковим тиском інертного газу, та легованих 

ехідних металів. 
На рис.2 приведені смуги поглинання ближнього та середнього ІЧ діапазону для 
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Еліпсометричним методом при кімнатній температурі виміряні показники заломлення n 

та поглинання χ невпорядкованих сплавів Cu-Mn з концентраціями   2, 5, 10, 17.5, 25, 37.5 та 
50 % марганцю в широкому спектральному діапазоні 0,23–2,8 мкм (0,44–5,39 еВ). На основі 
цих даних розрахована оптична провідність σ, яка пов'язана з міжзонними переходами. В 
області внутрішньозонного поглинання визначено частоту зіткнень γ та концентрацію 
електронів провідності N. Встановлено, що в електронному спектрі міді при додаванні 
марганцю формується нова домішкова зона, розташована на відстані 2,2 еВ нижче рівня 
Фермі, і яка розщеплюється внаслідок обмінної взаємодії на дві енергетичні підзони. 

 
Інтенсивне вивчення оптичних властивостей і на їх основі електронної структури 

сплавів благородних металів з перехідними почалося після виявлення магнітних локальних 
моментів у розбавлених сплавах міді з нікелем [1], що було поштовхом до теоретичних 
досліджень магнітної та електронної структури таких сплавів [2]. Результати досліджень 
оптичних властивостей бінарних сплавів міді з феромагнітними металами (Fe, Co) та 
антиферомагнітним металом (Cr)  в області міжзонного поглинання засвідчують [3], що 
спектр оптичної провідності σ(hν) не можна отримати шляхом додавання спектрів чистих 
компонент, бо в цих сплавах крім структур, які притаманні чистим металам, з'являються нові 
смуги. Тому  і на їх основі 
електронн

Аналіз залежностей оптичних характеристик від енергії фотонів hν у досліджуваному 
спектр

рційна міжзонній густині електронних станів G(hν) [4,5]. 
Е

внутрішньозонними переходами електронів у межах кожної зони в 
област розмиття рівня Фермі EF.  Найбільш характерними із аномалій міді є різкий край 

з

жуваних сплавів Cu-Mn (див. рис.1, 2).  

 особливий інтерес викликає дослідження оптичних властивостей
ої структури сплавів міді ще з одним феромагнетиком – марганцем. 

альному інтервалі hν=0,44–5,39 еВ дозволяє отримати інформацію про зміну 
електронної структури Cu при додаванні Mn. Особливий інтерес являє дисперсія оптичної 
провідності σ(hν), яка пропо

кспериментальні криві залежностей σ(hν) досліджуваних  сплавів, а також чистих Cu 
та Mn, наведено на рис. 1, 2. Доцільно, перш за все, коротко зупинитися на характерних 
особливостях оптичних спектрів σ(hν) чистих Cu та Mn, а потім проаналізувати оптичні 
спектри сплавів Cu-Mn. В області енергій hν<1,5 еВ оптична провідність Cu монотонно 
зростає зі зменшенням енергії hν – це є свідченням того, що основний внесок у σ в цій 
області зумовлений 

і 
міжзонного поглинання при hν=2,1–2,3 еВ  центром при 2,2 еВ та інтенсивна смуга 
поглинання з максимумом поблизу 4,72 еВ, а також незначні деталі спектру в області 3,5– 4,4 
еВ [1]. Крива міжзонного поглинання марганцю, у свою чергу, характеризується широким 
максимумом при 2,2 еВ.  

Основну увагу приділимо аналізу дисперсійних залежностей оптичної провідності 
σ(hν) дослід
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Рис.1. Криві дисперсії міжзонної оптичної провідності σ(hν)  чистих Cu (1) та Mn(2) , а також 
сплавів Cu-Mn з вмістом 2 (3), 5 (4), 10 (5) та 17,5 % Mn (6).  
Криві (1) та (2) для чистих компонент піднято вгору на 1*105 (Ом*м)-1 . 

 
Отже, дисперсійні залежності оптичної провідності σ(hν) чистих Cu та Mn описуються 

порівняно плавними кривими з певними аномаліями. Як видно із рис. 1. додавання малих 
концентрацій марганцю до міді не вносить суттєвих змін в загальну форму енергетичного 
спектра міді. Характерні особливості спектра Cu, зокрема, короткохвильовий максимум при 
4,72 еВ та різкий край при 2,1-2,3 еВ,  в певній мірі, проявляються в усіх досліджених 
сплавах Cu-Mn, як і в сплавах Cu-Co [3].  Виявлено, що максимум при 4,72 еВ 
спостерігається в усіх сплавах,  окрім Cu-50%Mn, майже не зміщуючись вздовж шкали 
енергії hν. При цьому різкий край поглинання при 2,2 еВ проявляється лише в зразках з 
концентрацією марганцю до 17,5 %. 

В той же час в інфрачервоній області спектру hν=0,8–1,8 еВ виявлено, що при 
добавленні до Cu лише 2 % Mn внесок “вільних” електронів у загальне поглинання світла 
різко зменшується, і при великих концентраціях Mn  повністю домінують міжзонні переходи 
електронів.  Це пов`язано з різким збільшенням частот релаксації електронів у сплавах 
порівняно з чистими компонентам.  

Виявлено, що додавання Mn до Cu при концентраціях Mn більших за 10 % викликає 
надзвичайно сильний ефект – появу на кривих σ(hν) в ближній ІЧ області спектра 
інтенсивної смуги поглинання з максимумом, розташованим в інтервалі hν=1,9 – 2,1 еВ. Із 
рис. 1, 2 видно, що саме в цьому діапазоні розміщується мінімум на кривій σ(hν) Cu, в той же 
час максимум поглинання Mn, згідно наших експериментальних даних, розташований 
поблизу 2,2 еВ. Отже, вказана смуга не пов'язана з чистими Cu та Mn, а тому найбільш 
ймовірно пов'язана з резонансними станами, які виникають в електронному спектрі Cu при 
добавленні Mn.  

 Слід відзначити, що інтенсивність цієї домішкової зони монотонно зростає при 
збільшенні концентрації Mn і досягає 205 к(Ом*м)-1 для зразка Cu-50%Mn. При цьому 
положення максимуму зміщується приблизно від 2,1 еВ для зразка Cu-17,5%Mn в 
низькоенергетичну область спектра до 1,9 еВ для Cu-50%Mn, (див. рис.2). 
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Рис.2. Криві дисперсії міжзонної оптичної провідності σ(hν)  чистих Cu (1) т а також 
сплавів Cu-Mn з вмістом 25 (3), 37,5 (4) та 50 (5) %  Mn. 

5

а Mn(2) , 

Криві (1) та (2) для чистих компонент піднято вгору на 1*10  (Ом*м)  . 
 

-1

нання σ(hν) в спектрах Cu-Mn. Додаткові смуги 
з’явл

   

тіла. Невпорядковані середовища (Наукова думка, Київ, 
2008

Безумовно, утворення додаткової смуги в сплавах спричинене змінами в електронних 
спектрах  Cu-Mn. Ці зміни пов’язані з перебудовою енергетичного спектра Cu і 
виникненням, як зазначалося,  резонансних домішкових станів [2]. 

Встановлено, що в електронному спектрі Cu при додаванні домішки 
антиферомагнітного металу Mn формується нова домішкова енергетична зона, яка 
розташована приблизно на 2,2 еВ нижче рівня Фермі EF, яка розщеплюється на дві 
енергетичні підзони, що зумовлено обмінною взаємодією. Показано, що у формуванні 
оптичних властивостей сплавів Cu-Mn основну роль відіграють d-зони розчинника (Cu) та 
домішкової зони (Mn). Завдяки міжзонним переходам із d-зон розчинника в його sp-зони 
формуються основні смуги погли

яються завдяки переходам електронів з домішкової зони на рівень Фермі EF. 
 

1. Л.В. Поперенко, В.С. Стащук, І.А. Шайкевич, В.А. Одарич Діагностика поверхні  
поляризованим світлом (Київський університет, Київ, 2007). 
2. С.П. Репецький. Теорія твердого 

). 
3. В.С. Стащук, А.П. Шпак, Ю.А. Куницький. Успехи физ. мет. 5 (2004). 
4. C. Cantoni, D.K. Christen, E.D. Specht, Supercond. Sci. Technol.17 (2004).  
5. H. Fujiwara Spectroscopic Ellipsometry Principles and Applications (Atrium.Wiley, 2007). 
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В останній час проводяться інтенсивні дослідження для синтезу та вивчення 

властивостей різноманітних наночастинок та наноструктурованих композитів. Важливе 
місце належить композиційним матеріалам, які містять наночастинки напівпровідникових 
халькогенідів металів з розмірами від 1 до 10 нм [1]. Для таких частинок виявлено ряд нових 

 для розвитку 
х шляхів одержання 

таких

 

властивостей, зокрема, квантово-розмірні ефекти, які знаходять практичне застосування в 
нанофотоніці та наноелектроніці. Створення стабільних наноструктурованих композитів, які 
є одночасно і напівпровідниками, і оптичним середов

 

ищем є пріоритетним
нелінійної оптики та інформаційних технологій. Одним із перспективни

 матеріалів є використання рідких кристалів як матриць синтезу наночастинок заданої 
форми та розміру. Особливу увагу привертають іонні рідкі кристали алканоатів металів, які 
здатні формувати мезоморфні стекла [2], а тому можуть бути використані для створення 
нових тер ів я з оптичних ма іал дл апису, зберігання та відображення інформації.  

В даній роботі одержано та вивчено оптичні властивості наночастинок сульфіду та 
селеніду кадмію. Дані частинки синтезовано в іонних рідких кристалах октаноату кадмію 
Сd(C7H15COO)2 з використанням тіосечовини та селеносечовини як джерела халькогенід-
йонів в діапазоні температур 100-220 °С. При охолодженні рідкокристалічного розплаву, 
який містить наночастинки СdS чи СdSе, одержували скловидний нанокомпозит. Форму та 
розміри одержаних зразки вивчали методами електронної мікроскопії, електронної 
спектроскопії та флюоресценції [3]. 

 

300 350 400 450 500 550

a

б

 

λ, нм
 

Рис.1. Спектри електронного поглинання (а) та флуоресценції (б) скловидного 
рідкокристалічного нанокомпозиту на основі октаноату кадмію з CdS наночастинками  

 
Встановлено, що розмір синтезованих нами наночастинок халькогенідів кадмію 

залежить від таких факторов як температура та час проведення реакції в термостатованому 
нанореакторі. Положення максимумів піків екситонного поглинання в спектрах 
електронного поглинання свідчать про те, що розмір наночастинок  CdS (рис.1,а) складає ≈ 2 
нм, а розмір наночастинок CdSe змінюється від 1 до 2,6 нм в залежності від температури 
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синтезу  
на  
на  
сприяє формуваню нанокластер

 
 

 (рис.2). Вузькі інтенсивні смуги поглинання свідчать про вузький розподіл
ночастинок за розміром. Форма максимуму піків екситонного поглинання для
ночастинок CdSe згідно [4] вказує те, що рідкокристалічна матриця октаноату кадмію

них частинок CdSe.   
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Рис.2. Спектри електронного поглинання скловидного рідкокристалічного 

нанокомпозиту на основі октаноату кадмію з CdSе наночастинками в залежності від 
температури синтезу : а-100°С , б-180°С, в-220°С 

 
Спектр флуоресценції наночастинок CdS характеризується складною повведінкою. 

Вузьку смугу з максимумом при 340 нм можна віднести до екситонної люмінесценції, яка 
відповідає рекомбінації вільних носіів. Широка інтенсивна смуга із максимумом при 400 нм 
зумовлена  захопленням екситонів на локальні стани, створені на поверхні наночастинок.  

Таким чином, іонні рідкокристалічні фази алканоатів кадмію представляють собою 
наноструктуровані матриці, які визначають форму та розмір одержуваних частинок. Кріи 
того, можливість одержання мезомо

 
рфного стекла дозволяє прогнозувати створення нових 

нанокомпозитів з цінними оптичними та нелінійно-оптичними властивостями. 
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2. T.A. Mirnaya. S.V. Volkov. Ionic liquid crystals as universal matrices (solvents). Main 

criteria for ionic mesogenicity in Green industrial applications of ionic liquids. Eds. R.D. Rogers. 
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Напівпровідникові та діелектричні кристали, завдяки широкому використанню їх в 

сенсорній електроніці, електротехн зях, є надзвичайно актуальними 
’єктами досліджень. Перехід від мі них розмірів елементів електронної 
хніки до нанорозмірних елементів висуває підвищені вимоги до досконалості поверхні 
ист  у 

прип го, 
радіа ові 
монокрист

Мето ) на базі 
кристалів Si ПБС-2), та 
дослідити за аційного та 
магнітного полів. 

Приповерхневий шар кристалів досліджували з допомогою ємнісно-модуляційного 
спектрометра (УРАН-1), аналізуючи відповідні зміни вольт-амперних (ВАХ) та вольт-
фарадних характеристик (ВФХ) ПБС. 

Опромінення експериментал С проводили X-променями з 
використанням рентгенівської устано В, I=8 mA, W-антикатод). 

Магнітна обробка зразків відбувалася шляхом витримки ПБС у постійному 
магнітному полі

Аналіз -
бар’єрних стр их рівнів з 
глибиною  з 
зарядовим ,38 eВ в 
ПБС-2 відповідає між

Аналіз ВАХ двох конкуруючих 
радіаційних процесів: генерації дефектів та радіаційно-стимульоване впорядкування 
дефектної структури. В залежності від дефектності даних кристалів кремнію, переважаючим 
на певному етапі опромінення буде один із них. І як наслідок – відмінність у 
характеристиках поверхнево-бар’єрних структурах на їх основі. 

Для пояснення магніто-стимульованих змін електрофізичних характеристик 
керувались тим, що дія магнітного поля стимулює спін-залежні процеси обриву певних 
хімічних зв’язків в структурних дефектах в склад яких входить кисень, водень і бор. 
Вважається, що в сильнолегованих кристалах кремнію концентрація бору настільки висока, 
що восьмидобова експозиція в магнітному полі недостатня для повного завершення 
перебудови зв’язків всередині певних структурних кластерів. Як наслідок – відмінність у  
змінах характеристик двох типів ПБС під впливом магнітного поля.  

Було також визначено деякі електрофізичні параметри даних структур і 
проаналізовано їх зміну під дією радіації і магнітного поля. 

іці та інших галу
кронних і субмікроноб

те
кр алів. Тому визначення й вивчення процесів, які відбуваються на поверхні та

оверхневому шарі кристалів під дією зовнішніх факторів (вплив магнітно
ційного полів), що приводять до деградації параметрів приладів на осн

алічного кремнію є сьогодні актуальним питанням. 
ю даної роботи було сформувати поверхнево-бар’єрні структури (ПБС

p-типу з питомими опорами (24 Ом·см – ПБС-1 та 10 Ом·см – 
кономірності зміни їх електрофізичних характеристик під дією раді

ьних зразків ПБ
вки УРС-1.0 (V=45к

 з індукцією В=0,17 Тл. 
температурної залежності модуляційних спектрів вихідних поверхнево
уктур показав наявність у забороненій зоні кремнію енергетичн

залягання: EV+0,13eВ,  EV+0,3eВ,  EV+0,19eВ (ПБС-1), що відповідає вакансії
 значенням “+”, міжвузельному вуглецю і дівакансії, відповідно; а EV+0

вузельному атому Si. 
та ВФХ опромінених ПБС підтвердив існування 
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Positron trapping rate effects 
in water-filled nanopores of MgAl2O4 ceramics 
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he nanostructured spinel MgAl2O4 ceramics are perspective materials for humidity sensors 
main

inly microstructure specificity of 
the s

sitron trapping in MgAl O  ceramics, do not changing significantly o-Ps 
decayin

oach to the treatment of experimental PAL data should be 
develop ay ct

irst hand) 
being l

rmed with an ORTEC spectrometer using 22Na source 
placed 

est. 

re 
s

2 ar intergranual boundaries where 
ceramics are more defective. It is shown that the positrons are trapped in the same extended defects 
in MgAl2O4  independently of the content of absorbed water in their nanoporous [2]. 

T
ly due to a uniform porous structure, which promotes effective adsorption of great number of 

water molecules [1]. Recently, it was shown that the amount of adsorbed water in these ceramics 
affects not only their electrical conductivity, but also positron trapping modes of extended defects 
tested with positron annihilation lifetime (PAL) spectroscopy [1,2]. The positrons injected in the 
studied MgAl2O4 ceramics underwent two positron trapping with two components in positron 
lifetimes and ortho-positronium o-Ps decaying, these parameters being obtained with a so-called 
three-component mathematical fitting procedure. Within this approach, the shortest component of 
the deconvoluted PAL spectra with positron lifetime τ1 reflects ma

pinel ceramics and the middle component with positron lifetime τ2 corresponds to extended 
defects located near intergranual boundaries. The third component with lifetime τ3 is due to “pick-
off” annihilation of o-Ps in the nanopores. It is established that the adsorbed water molecules act 
catalytically on po 2 4

g modes [2].  
To refine the most significant changes in positron trapping in MgAl2O4 ceramics caused by 

water sorption, a new mathematical appr
ed in such a w  to accumulate the catalytic effe  in some non-direct trapping parameters, 

while other direct components (the reduced bulk and defect-related lifetimes, in the f
eft nearly constant. 
The PAL measurements were perfo
between two sandwiched samples. The obtained spectra were mathematically treated with 

LT computer program using four-component fitting procedure. Only results with deviations quite 
close to 1.0 were left for further consideration. In such a way, we obtained the numerical PAL 
parameters (positron lifetimes τ1, τ2, and τ3 and intensities I1, I2, and I3) which correspond to 
annihilation of positrons in the samples of inter

The positron trapping modes in the sintered MgAl2O4 ceramics such as positron lifetime in 
defect-free bulk τb, average positron lifetime τav. and positron trapping rate of defect κd were 
calculated using a known formalism for two-state positron trapping model. In addition, the (τ2 - τb) 
difference was accepted as a size measure for extended free-volume defects where positrons are 
trapped (in terms of equivalent number of monovacancies), as well as the τ2/τb ratio was taken in a 
direct correlation to the nature of these defects. 

It is established that the adsorbed water molecules act catalytically on positron trapping 
modes in MgAl2O4 ceramics, do not changing significantly o-Ps decaying modes [2]. Nevertheless, 
refining the most considerable changes in positron trapping in the studied ceramics caused by water 
sorption is a difficult problem through a large quantity of arbitrary fitting parameters at treatment of 
PAL spectra. This task can be permitted due to the treatment of experimental PAL data at the fixed 
values et is established e of lif imes τ1 and τ2. It  that lifetim τ1 reflects mainly microstructu
specificity of MgAl2O4 ceramics [2]. The adsorption processes are not change the structure of the e 
ceramics. The lifetime τ  corresponds to extended defects ne
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Thus, the lifetimes of  (τ1 and τ2) at the treatment 
of experimental al approach, all 
changes in the fi ities (I1 and I2). 
The third longest component with lifetime ent of experimental data was 
carried out at fixed lifetime values of τ1=0 =0.36-38 ns. The best FIT was obtained 
at constant lifetimes τ  = 0.17 ns and τ  = 0.37 ns. Within this approach I  and I intensities of the 
direct P studied 
ceramics. So increasing of RH from 25 to 98 % result in decreasing of I1 intensity and increasing of 
I2 intensity. The changing of RH from 98 to 25 % reflects inverse to the previous direction in I  and 
I inten

 the first and the second PAL components
PAL data can be considered nearly constant. Within this mathematic
tting parameters of these components will be reflected in their intens

τ3 is non-fixed. The treatm
.17-0.20 ns and τ2

1 2 1 2 
AL components are changes dependently from amount of adsorbed water in the 

1

2 sities (see table 1). The positron trapping in water-filled defects reflecting the second 
component with I2 intensity occurs more intensive. 
 

Table 1. PAL characteristics of MgAl2O4 ceramics 
mathematically treatment within three-component fitting procedure at different RH 

 
Fitting parameters Positron trapping modes  

RH, 
% 

τ1, 
ns 

I1, 
a.u. 

τ2, 
ns 

I2, 
a.u. 

τ3, 
ns 

I3, 
a.u. 

τav., 
ns 

τb, 
ns 

κd, 
ns-1 

τ2 - τb, 
ns 

τ2/τb 

25 0.17 0.85 0.37 0.14 2.37 0.01 0.20 0.18 0.44 0.18 2.01 
60 0.17 0.83 0.37 0.16 2.81 0.01 0.20 0.19 0.52 0.18 1.98 
98 0.17 0.81 0.37 0.17 2.42 0.01 0.21 0.19 0.56 0.18 1.97 
60 0.17 0.83 0.37 0.16 2.34 0.01 0.20 0.19 0.50 0.18 1.99 
25 0.17 0.84 0.37 0.15 2.38 0.01 0.20 0.19 0.49 0.18 2.00 

 
The lifetimes τ3 are closed to ∼2.3-2.8 ns (see table 1). The input of this third component is 

not change and intensity closed to 0.01. Thus, this channel is non-significant to water sorption-
desorption processes. The positron trapping modes such as the average τav, defect-free bulk τb and 
differen τce τ2 - b are non-changed with RH. In addition, the positron trapping centre (τ2/τb) is formed 
on a typical for MgAl2O4 ceramics level of ∼1.9 [2], which testify to the same nature of trapping 
sites whichever the content of absorbed water. In contrast, most significant changes in positron 
trapping in MgAl2O4 ceramics caused by water sorption reflect in positron trapping rate in defect κd. 
Thus, the catalytic water-sorption effect in the studied spinel-structured ceramics is accumulated in 
non-direct trapping κd parameter. 

The mathematical treatment of experimental PAL data at constant values of reduced bulk 
and defect-related lifetimes allow to refine the most significant changes caused by absorbed water 
in the spinel-structured MgAl2O4 ceramics. 

 
[1] R. Krause-Rehberg and H.S. Leipner, Positron Annihilation in Semiconductors. Defect Studies, 

Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg-New York, 1999, p 378. 
[2] H. Klym, A. Ingram, O. Shpotyuk, J. Filipecki and I. Hadzaman, Extended positron-trapping 
defects in insulating MgAl2O4 spinel-type ceramics, Phys. Stat. Sol. C, vol. 4, No 3, pp. 715-718, 
2007. 
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Сучасний стан розвитку мікроелектроніки та приладобудування, які останнім часом 
швидко розвиваються, визначається великою мірою досягненнями фізики напівпровідників. 
акий напівпровідниковий матеріал, як германій, незважаючи на всебічну вивченість його 

властивостей, і надалі і як знову відкритих, 
так і вже вних 
чотирьох  - мінімумів зони провідності існують шість додаткових (неосновних) Δ1-
мінімумів  розм  на 0,18 еВ вищ збуреннях 
участь у х к ич  ефектах рис х n буд брат ше нім В 
ек ема х а зн х тр х, ни мпе рних орма х 
по в  ід н кт є тн  мо ути ь 
визначальним. ш е т с но ім он відн -Ge ії 
сильних в  и ій о досягнут ]. слід осте я 
де ма - о  в р ме іелектрик. ідже кінетичних 
ефектів ь ф ва р а e є ал так точк и вивчення 
ластивостей наноструктур. Як показано в роботі [2] внутрішні механічні напруги, які 
виника

Т
 залишається модельним об’єктом при поясненн

 відомих процесів і явищ в об’ємі та на поверхні. Як відомо в n-Ge крім осно
1L

, які іщені за шкалою енергій е основних. При малих 
 всі інет

 умов
них в к тала

ични
-Ge уть и ли  1L  - мі уми. 

стр
лів 

льни
клад 

х  
імумів

 дії ачни  к
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еле магніт

и ста
х, те
відчу

рату
им і

, 
же б
деф ційни

навітΔ -мін1
Впер

у в і ефе
е інв рсію ипу аб олют го мін уму з и про ості n при д

 одно існих пружн х деформац  бул о в [1 Як на ок сп рігавс
фор ційно індук ваний фазо ий пе ехід тал-д Досл ння 

в сил но де ормо них к истал х n-G  акту ьним ож з и зор
в

ють в багатошаровій наноструктурі. Si/Ge, залежать від товщини шарів та 
концентрації атомів Ge в них і за порядком величини можуть бути близькими, а то й 
набагато більшими за значення одновісної деформації, при якій реалізується інверсія типу 
абсолютного мінімуму в n-Ge. Однією з основних проблем при керуванні необхідними 
електрофізичними властивостями таких наноструктур є якраз вивчення впливу деформацій 
на кількісні характеристики шарів даних структур. 

Залежність радіуса екранування та екрануючого множника від ефективної маси густини 
станів змушує звернути увагу на поведінку даних параметрів при реалізації інверсії типу 
абсолютного мінімуму в Gen − .  

В роботі [3] був запропонований спосіб визначення компонент тензора ефективної 
маси носіїв заряду для 1Δ - мінімуму в Gen −  з концентрацією домішки Sb 18 32 10n см−= ⋅  на 
основі вимірювань при 2,4=T K  одного тільки ефекту поздовжнього За 

 
зал ки для

 п’єзоопору. 
знайденими їх значеннями ||m  та ⊥m  нами було обчислено радіус екранування та отримано

ежності екрануючого множника від концентрації доміш

Δ Δ

 1Δ  - мінімуму в Gen − . 

сним деформув ГПа) вздовж кристалографічного  , що 
пояснюється різним значенням ефективної маси густини станів для та - мінімумів в 

Враховуючи експериментальні значення поздовжнього п’єзоопору кристалів

Було встановлено, що як радіус екранування, так і екрануючий множник зазнають змін в 
результаті інверсії типу абсолютного мінімуму зони провідності Gen − , обумовленої 
однові анням ( ≈ 2,8  напряму ]100[

 1L  1Δ
Gen − . 

 Gen −  з 
концентрацією домішки Sb 18 32 10 см−⋅ , коли , було одержано відповідні 
залежність рухливості електронів від одновісної . Рухливість носіїв заряду в 
недеформованих, так і одновісно деформованих 

]100//[// JX
 деформації

кристалах Gen − <Sb> до тисків X<1,6 ГПа, 
визначається лише параметрами мінімумів, а при X>2,8 ГПа -  1L - 1Δ -мінімумів. Отримані 
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екс е 
узгоджуються з їх теоретич ї  Sb. 

Більша тензочутливіст

периментальні значення рухливості носіїв заряду для 1L  та 1Δ -мінімумів добр
ними значеннями для даної концентраці
ь кристалів Gen

домішки
−  в умовах інверсії типу абсолютного мінімуму 

порівняно з Смітовським перерозподілом  може бути використана 
для конструювання датчиків ти

 

1. Инверс ных упругих 
деформаций в n-Ge в условиях перехода металл-полупроводник (переход Мотта) / П.И. 
Бара

ьо

 носі заряду між долинами
ску. 
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 o
 

fluence the change of the local 
field: t ncentration of metal in the main dielectric matrix, the presence of particles and the 
thickness of the shell, the distribution of particles throughout the film thickness, shape (form) of the 
particle distribution and orientation of the particles in the spatial layer, two or more types of 
particles and their spatial distribution in the film. 
 
 Main equations 
Let us calculate the susceptibility of a nano-composite thin film for a case when the film is 
characterized by inhomogeneous distribution of inclusions along direction normal to surface of the 
film. The film is located in space as follows: the XOY plane lies in the film plane and the OZ axis is 
perpendicular to it. Let us suppose that the initial susceptibility at any cross-section of the film 
(where Δl  is the thickness) can be characterized by its volume value. The function of initial 
susceptibility   describes the inhomogeneous distribution of the inclusions along OZ.   
 Then, taking into account that the film is homogeneous in the film plane, one can use  
Fourier-transformation in the film-plane. Obviously, local current   strongly differs from local 
current. As a result, the local (self-consistent) field 

 

Summary 
In the present work theoretical calculation of the spectra of the structures [1]. When we are dealing 
with thin films, we must take into account the interface layers on both sides. In the case of thin 
films, where the wavelength is comparable to the thickness of the film, the local field homogeneity 
plays a significant role.  
 
Introduction 
In this study we investigated the dependence of the absorption spectrum of the type of distribution 
of media - including the ultra-thin films. The absorption spectrum depends significantly on the 
parameters of the film. There are several significant factors that in

he co

( , , )iE k z ω
r

 has to obey the Lippmann-
Schwinger equation [2] 

/2
(0)

/2

( , , ) ( , , ) ( , , , ) ( , ) ( , , )
h

i i ij l
h

E k z E k z a dz G k z z z E k z
−

′ ′ ′ ′ω = ω − ω χ ω ω∫
r r r r

, (1) 

Where (  and  is the dielectric volume function of the film material, 
 is the Green function (photon propagator) of the medium without the film and 

, where c is light velocity.  In our case we search for the response to a local field in the 
contrast to the EMA [3].  

j

r
   (2) 

Supposing that absorbed radiation is linear-polarized (along i-th axes), one can rewrite in the form 

, ) ( ( , ) 1)z zχ ω = ε ω − ( , )zε ω

( , , , )ijG k z z′ ω
r

2 2/a c= ω

( ) 1 (0)( , , ) ( , ) ( , , ) ( , , )i ijE k z z k z E k z−ω = χ ω Χ ω ω
r r

/2 2

0
/2

12 Im( ( , )) ( ,
h

ii
h

Q I dz z k z
h −

= ω χ ω Ω ω∫
r

, )    (3) 

Thus, having calculated absorption of the simulated system using Green function of two semi-
spaces with flat interface, it is possible to compare results with experimental spectra of the real film. 
The distribution function can be considered as the distribution on shape of real particles forming the 
composite.  
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Results  
The absorption spectra for d bution: ifferent models of linear and exponential distri
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Fig. 1. The absorption spectra of 100 nm of the composite film with 
linearly - decreasing the concentration distribution of inclusions. Line 
B correspond to the change in concentration of inclusions from 40% to 
30%, the line C - from 40% to 20%, the line D - from 40% to 10%. 
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Fig. 2. The absorption spectra of composite film of 100 nm with an  

 
 
 
 
 

exponentially - decreasing the concentration distribution of 
inclusions. Line B corresponds to the change in the concentration of 
inclusions from 40% to 30%, the line C - from 40% to 20%, the line 
D - from 40% to 10%. 

 
A monotonic increase in the concentration of inclusions leads to a monotonically changing the 
absorption spectrum. In particular, the inclusion of an increase in particle concentration leads to a 

n the p
in the absorpti
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strong variation of the local field o articles. As a result, these circumstances lead to a change 
on spectrum.  
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 Монокристаллы Zn1-xMgxSe являются широкозонными кристаллами твердого раствора 
замещения (Eg=2,7…3,3эВ при х=0,03…0,60). Начиная от концентрации магния х>0,13 эти 
кристаллы обладаю вает на наличие 
анизотропии их механические, 
электрофизические,  и возможности 
их практического пр

На основе Zn1-xMgxSe в Институте монокристаллов НАН Украины впервые 
предложены и получены новые активные лазерные среды (Zn1-xMgxSe:Cr2+; Zn1-xMgxSe:Fe2+; 
Zn1-xMgxSe:Cr2+:Fe2+) для перестраиваемых лазеров среднего ИК диапазона [3], что 
определяет повышенный интерес к детальному исследованию ряда физических (в т.ч. 
тепловых) свойств матрицы Zn1-xMgxSe. Однако именно тепловые параметры (теплоёмкость, 
теплопроводность) монокристаллов Zn1-xMgxSe не были исследованы до настоящего времени. 
Данная работа посвящена устранению этого пробела. 
 Измерения теплоёмкости (с) и теплопроводности (λ) монокристаллических образцов 
Zn1-xMgxSe (x≈0.4) и ZnSe (эталонных) проводили в диапазоне температур от 25 до 300 0С на 
установках ИТ-c-400 и ИТ-λ-400. Проведено сравнение полученных величин  с 
литературными данными для ZnSe-CVD [5]. Установлено, что величина теплоёмкости 
образцов ZnSe превышает её значение для кристаллов Zn1-хMgхSe  среднем в 1,18 раза (Рис. 

), а коэффициент теплопроводности Zn Mg Se в 1,3 раза выше, чем для кристаллов ZnSe 
.2). 

т гексагональной структурой вюртцита, что указы
физических свойств. Структурные, оптические, 
пьезоэлектрические свойства монокристаллов ZnMgSe 
именения исследованы в [1, 2]. 

 

 в
1 1-х х

 
(Рис

     
Рис.1.              Рис.2. 

 
На поверхности активных элементов Zn1-xMgxSe:Cr2+ – лазеров разработанным 

способом фототермического (ФТО) и термического окисления (ТО) получены 
интерференционные оксидные просветляющие покрытия (ПП) – ZnMgO. Схема установки 
для получения таких покрытий приведена на рис.3. [4] 
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Рис.3. Установка для получения оксидных покрытий методами ФТО и ТО. 

1-низкоинтенс вны  контролирующий лазер; 2-св тоделительна пластинка;  
3-электрическая печь; 4-окисляемый образец; 5-фотоприёмник для измерения интенсивности 
ответвленного лазерного излучения; 6-фотоприё

и й е я 

мник для измерения интенсивности 
к

о

нных покрытий по методу Виккерса. 
ущно

о п  ь

ные изображения отпечатков обрабатывали при помощи программы ScopePhoto 
(Рис.4). 
 Установлено, что микротвердость оксидного покрытия, полученного методом ФТО, 
значительно превышает микротвердость покрытия, полученного в результате ТО. Это 
связано с тем, что в результате воздействия УФ излучения образуется текстурированная и 
более толстая оксидная пленка. Характер зависимости микротвердости от нагрузки на 
индентор (Рис.5) указывает на поликристаллическую структуру полученных покрытий. 
 

лазерного излучения, отраженного от образца; 7-фотоприёмни  для измерения 
интенсивности лазерного излучения прошедшего сквозь образец; 8-термопара для 
определения температуры кисляемого образца; 9-блок сопряжения источников сигналов с 
ЭВМ; 10-ЭВМ, предназначенная для управления окислительной установкой;  
11,12-ультрафиолетовые лампы. 
 
 В данной работе изучена микротвердость да
С сть метода заключается во вдавливании в испытуемый материал правильной 
четырёхгранной алмазной пирамиды с углом 136° между её противоположными гранями. 
Твердость п  Виккерсу вычисляется утём деления нагрузки Р на площад  поверхности 
полученного пирамидального отпечатка. Измерения проводили в диапазоне нагрузок от 5 до 
50 г при помощи установки, включающей в себя микротвердомер ПМТ-3 и устройство 
вывода изображения на экран ПК, состоящего из CCD камеры и платы видеозахвата. 
Получен

 
Рис.4.      Рис.5. 
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 В широком интервале температур (от 20 до 250 0С ) исследованы оптические 
характеристики активных элементов Zn1-xMgxSe:Cr2+ и ZnSe:Cr2+  с просветляющими 
оксидными покрытиями и без покрытий. 

 
Рис.6. 

 Показано, что полученные активные элементы с ПП термостабильны, выдерживают 
без разрушения многократные термоциклирования (290К→500К→290К, скорость изменения 
температуры не менее 5К/с), пригодны для работы в жёстких условиях эксплуатации (Рис. 6). 
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Формування полірованої поверхні кристалів ZnSe 
бромвиділяючими травниками Н О Br 2 2–H

 
Кравцова А.С., Стратійчук І.Б., Калитчук С.М. 

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

03028 м. Київ, пр. Науки 41, e-mail graceful_anna@mail.ru 
 
На сучасному етапі розвитку напівпровідникової техніки важливе значення має якість 

обробки поверхні напівпровідникових пластин та підкладок, що пов'язано зі значним 
підвищенням вимог до оптичних приладів. Формування полірованої поверхні кристалів 
методами хімічного травлення є невід’ємною частиною технології виробництва пристроїв на 
основі напівпровідникових матеріалів. Різка кристалів супроводжується інтенсивною 
механічною дією на поверхню, в результат  містить деформований шар. Для того, 
об з

легованого та нелегованого позиціями на основі Н2О2–
HBr

 

с

ICO 400 з точністю ± 0,2 мкм. 
ів 

марок М10, М5, після чого їх промивали теплою водою з додаванням поверхнево-активних 
речовин, потім великою кількістю дистильованої води та висушували на повітрі. Для 
видалення порушеного шару, який залишився після етапу механічної обробки, проводили 
процес ХМП кристалічних пластин цинк селеніду розробленим нами універсальним 
травником H2O2 – HBr – ЕГ. 

Процеси ХДП напівпровідників досліджували в концентраційному інтервалі 2-22 
об.% Н2О2 в HBr з використанням методу диску, що обертається, при температурах 283-
308 К та швидкості обертання диску γ = 36-120 хв–1 (рис. 1).  

 

і чого вона
щ меншити глибину порушеного шару необхідно застосовувати подальші процеси 
механічного шліфування, хіміко-механічного (ХМП) та хіміко-динамічного (ХДП) 
полірування.  

В роботі досліджено закономірності  полірованої поверхні кристалів формування
 ZnSe шляхом хімічного травлення ком

, встановлено залежності швидкості травлення цих напівпровідників від складу розчинів 
їх перемішування та температури. Напівпровідникові кристали ZnSe були вирощені методом 
Бріджмена: ZnSe (I) – без термічного відпалу, ZnSe (II) – після термічного відпалу, ZnSe 
легований Al після термічного відпалу, ZnSe легований Te без термічної обробки.  

Травильні композиції готували, використовуючи 40 %-ну HBr («ос.ч.»), 35%-ний Н2О2 
(«х.ч.») та етиленгліколь (ЕГ) марки «ч.д.а.». Перед початком травлення всі розчини 
витримували упродовж двох годин для повної взаємодії компонентів суміші. Після 
травлення зразки промивали спочатку 0,05 М водним розчином Na2S2O3, потім великою 
кількістю дистильованої води та ізопропіловим пиртом з використанням ультразвуку. 
Швидкість розчинення визначали по зменшенню товщини кристалу до і після травлення за 
допомогою електронного індикатора TESA DIG

Зразки послідовно механічно шліфували водними суспензіями абразивних порошк

 
Рис. 1. Концентраційні залежності 
швидкості травлення (V) кристалів ZnSe (I), 
ZnSe (II), ZnSe(Al), ZnSe(Te) розчинами 
H2O2 – HBr при Т = 293 К і γ = 86 хв-1 (I – 
область поліруючих, II – область 
неполіруючих розчинів). 
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Вия e(Te), які 
містять 10-16 об.% 
Н2О2 в HBr розчи

Мікроструктуру поверхні зразків (рис .) досліджували за допомогою настільного 
електронного мікро ×. 

 

влено, що травильні суміші для зразків ZnSe (I), ZnSe (II), ZnSe(Al), ZnS
об.% Н2О2 в HBr, мають поліруючі властивості, а при вмісті 2-8 та 18-22 

ни – неполіруючі. 
. 2

скопу JEOL JCM-5000 NeoScope при збільшенні 10,000

  
 
Рис. 2. Морфологія поверхні досліджуваних кристалів ZnSe: (а) –після різки пилою та 
механічного шліфування абразивними порошками; (б) –після хіміко-динамічного 
полірування розчином складу, (об.%): 16 H2O2 : 84 HBr . 

 
Аналізуючи результати мікроструктурного аналізу поверхні кристалів встановлено, 

що травильні композиції Н2О2 – HBr з вмістом гідроген пероксиду (10-16 об.%) є найбільш 
перспективними для формування на їх основі поліруючих травильних композицій для ХДП 
при температурі 293 К.  

Встановлено, що проведення процесів ХМП та ХДП досліджуваних матеріалів 
призводить до зростання інтегральної інтенсивності фотолюмінесценції (ФЛ) (рис. 3, криві 1–
3), що свідчить про значене покращення якості поверхні даних зразків. 
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Рис. 3. Спектри низькотемператур

1

нелегованих кристалів ZnSe після їх механічного 
шліфування (крива 1), після хіміко-механічного 
(крива 3) та хіміко-динамічного (крива 2) 
полірування. 

Енергія, еВ
 

 

ної (5 К) ФЛ 

Досліджено процеси хіміко-механічного та хіміко-динамічного полірування поверхні 
легованих та нелегованих кристалів ZnSe бромвиділяючими травильними композиціями на 
основі H2O2 – HBr. Визначено концентраційні м инів сов
полірування даних напівпровідників. Вивчено з
цинк селеніду від співвідношення компонентів т
розчину. Досліджено спектри ФЛ після механічно
ХДП), а також стан поверхні після хімічного тра ет
Вперше для одержання високоякісної полірован nSe, ZnSe(Al) та 
ZnSe(Te) запропоновано бромвиділяючі травильні композиції H2O2 – HBr. 

ежі розч , які можна засто увати для 
алежність швидкості хімічного травлення 
равника, їх перемішування та температури 
го шліфування та хімічної обробки (ХМП, 
влення м одами електронної мікроскопії. 
ої поверхні кристалів Z

 159



Лашкарьовські читання – 2012 

Х-променева характеризація епітаксіальних шарів GaN на 
підкладках Si(111) 

 
Г.В. Станчу1, Н.В. Сафрюк2, А.В. Кучук2, В.П. Кладько2, М.Д. Ра 1 ранський

 
1Чернівецький національний університет ім. Ю.А. Федьковича, Чернівці, Україна 

2Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, Київ, Україна 
 

В останнє десятиріччя інтенсивно досліджуються напівпровідникові сполуки з 
великою шириною забороненої зони завдяки їх унікальним властивостям. Найбільш 
перспективними для створення оптоелектричних приладів у видимій, короткохвильовій та 
ультрафіолетовій областях є нітриди третьої, завдяки можливості неперервної зміни їх 
ширини забороненої зони від 0.7 еВ (InN) до 6.2 еВ (AlN). Один з найбільш досліджуваним 
матеріалом III-N групи є нітрид галію (GaN - 3.4 еВ) який крім цього використовую  для 
створення короткохвильових синіх діодів з високою яскравістю, синіх лазерів, 
на  
вп м а 
до аксійного росту. Тому, на даному 
етапі актуальним є вирощення GaN на підкладках кремнію, оскільки вони є більш дешевими 
ніж са

нгонії Si та GaN, велика невідповідність параметрів граток (~ 17%) 
та кое

 (Рис. 1) та наявністю 
мікродеформацій [5]. Тому, з метою 
усунення вищезгаданих недоліків 
необхідним є використання буферних шарів. 

ання в якості буферного шару є 
AlN, якій має параметри кристалічної 
гратки близький до GaN, що забезпечує 
нижчу густину дислокацій, ніж при 
безпосередній епітаксії GaN на підкладці Si. 
Крім того, AlN має високу стійкість до 

них МОП (Рис. 2) 
визначали вертикальний період гратки (с), з асиметричних МОП (Рис. 3) визначали 
латеральний та вертикальний періоди гратки (а,с). Порівнюючи експериментально виміряні 

ться
 світло

двисокочастотних транзисторів [1-4]. Разом з тим, одна з найбільших перешкод до
ровадження асового виробництва приладів на основі GaN є їх низька кристалічн
сконалість за відсутністю відповідних підкладок для епіт

пфірові, існує можливість вирощування плівок порівняно великих розмірів, а також 
кремній володіє високою кристалічною досконалістю.  

Безпосереднє вирощування GaN на підкладках Si супроводжується деякими 
ускладненнями. Різні си

фіцієнтів термічного розширення (~ 56%) є основними недоліками таких систем. Як 
наслідок, епітаксійні плівки GaN характеризуються великою густиною дислокацій, 

мозаїчною структурою

При епітаксії плівок GaN на підкладках Si 
використовують буферні шари такі як HfN, 
ZrB2, ZnO, AlN.  

Найбільш популярним для 
використ

температурних та хімічних впливів, що 
відкриває перспективу створення елементної бази оптичних та електричних приладів для 
екстремальних умов. Якість епітаксійних шарів AlN, крім методів і параметрів росту, 
визначається також хімічним складом та кристалічною структурою самої підкладки [6]. В 
нашій роботі, проводилися дослідження впливу товщини буферного шару AlN на підкладках 
Si(111) на структурну досконалість товстих (~ 1 мкм) епітаксійних шарів GaN.  

Структурні дослідження проводились за допомогою високороздільної Х-променевої 
дифрактометрії на установці PANalytical X’Pert PRO MRD. Проводилися вимірювання мап 
оберненого простору (МОП) а також окремих сканів (ω, ω-2θ). З симетрич

Рис. 1. Схематична модель мозаїчною 
структури плівки GaN. 
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періо ний 
стан 

ди гратки із періодами визначених для чистих кристалів GaN визначали деформацій
плівок.  

 
Рис. 2. Схематична МОП для GaN 
навколо рефлексу 002. 

Рис. 3. Асиметрична МОП для GaN навколо 
рефлексу 004. 

Латеральну когерентну довжину (LII) та кут нахилу мозаїчних блоків (αtilit) знаходили 
із побудови Вільямсона – Холла для декількох симетричних ω-сканів. 

 
для симетричних (0Рис. 4. Побудова Вільямсона – Холла 0.l) ω

Вертикальну когерентну довжину (

 – сканів. 

) та деформації ( ⊥⊥L ε ) всередині блоків 
 декількох симетричних ω-2θ. знаходили із побудови з Вільямсона – Холла для

 

 
Рис. 5. Побудова Вільямсона – Холла для симетричних (00.l) ω-2θ – сканів. 
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Кут розвороту мозаїчних блоків (αtwist) та густини крайових дислокацій ґрунтується 
на зйомці декількох асиметричних сканів. 

 

 
Ри

 
Література 
1. В.Н. Бессолов, Ю.В. Жиляев, Е.В. Коненкова и др., Письма в ЖТФ 36 (2010) 17.  
2. P. Chen, R. Zhang, Z.M. Zhao et al., J. Cryst. Growth 225 (2001) 150.  
3. L. Jian-Qi, Q. Yong-Xin, W. Jian-Feng et al., Chin. Phys. Lett. 28 (2011) 016101 1.  
4. W. Yu-Xin, Z. Jian-Jun, C. Gui-Feng et al., Phys. B 19 (2010) 036801 1.  
5. S. Nishimura, S. Matsumoto, K. Terashima, Opt. Mater. 19 (2002) 223.  
6. S.A. Kukuskin, A.V. Osipov, V.N. Bessolov, et al., Rev. Adv. Mater. Sci. 17 (2008) 1.  

с. 6. Залежність на півширини кривої гойдання від кута нахилу кристалографічної 
площини. 

 

 162



Лашкарьовські читання – 2012 

Le
oparticles 

 
V.Lozovski1, V.Piatnytsia1

nnard-Jons interaction between the different shaped dielectric 
nan

 

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

Technologies, National Taras Shevchenko University of Kyiv, 64 Volodymyrska str , Kyiv, 
01601,Ukraine pyatnyx@gmail.com 

 
In the present work proposed the model of the Lennard-Jons potential. It is usually considers that 

potential energy between molecules (or semiconductor and dielectric nanoparticles) has a form 
, where d is the distance between the centers of the point like particles. The most 

frequent form of the potential is Lennard-Jons (L-J) potential 
 

                                                            (1) 
 
U nter 

particle interaction and the first term of the L  is approximative [1]. The repulsive part of 
the potential has no theoretical justification. There a lot of different models of description of the 

12 [2] we have proposed the physical treatment of the repulsive 
ntial energy. In the work we propose the model of nonlinear interaction between the 

ned in the 
etween two particles with 

urves of the 

 we consider two non 
les with 

differen shapes without emedded dipole moments 
iside the particles. The particles polarizes in the 
external long range fluctuating electromagnetic 
field. To find the potential energy of interaction 
betwen particles it is necessary to find the relation 
between the dipole moment of the particle and 
external field. The main idea of the model is to 
take into consideration the nonlinear part of the self 
energy of the particle 
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sually the second term corresponds to van der Waals force or dispersion force of the i
-J potential

term 1/d .  In the our previous work 
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   The first term in the series of the energy describes the energy of the internal  molecular bounds. 
In the model we consider media with inversion center that is why the cubic nonlinear term is 
neglected. To find the potential energy of the interaction betwen the particles it is necessary to find 
the relation between the dipole moment of the particle and external field. It is easy to obtain by 
minimizing the enegry of the particle-field system by dipole moments of the particles of the system 
[3].The soluton of the obtained equations gives the form of the constitutive relation of the system. 
The binding energy of the system has form  ( -free energy of the 
system).  

In the Fig.2.  depicted the potential energy of the interaction between the dielectric oblate and 
prolate elipsoid nanoparticles. As we could see from the figures the curves of the potential has 
extremly different views for different ratios hx/hz of the fluctuation field. In the case of the prolate 

 )()( ∞→−= dFdFF be ( )F d
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elipsoids (Fig.2. a) the inteaction between the particles is long range. In the case of the oblate 
elipsoids (Fig.2. b) the potential energy has deeper minimum. 

 
[1] Мельвин-Хьюз Э Физическая химия.  –М.: ИЛ, 1962. 
[2] Lozovski V., Piatnytsia V. The physical treatment of the repulsive part of the potential energy of 

the interaction between the dielectric nanoparticles, Proc. “Modern Problems of  Theoretical 
Physics”, December 21-23, 2011 Kyiv, Ukraine pp.104-105. 

[3] Yang L,  Dayal K 2011 Journal of Computational Physics 230 7821-7829. 
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ЕЛЕКТРОННА БУДОВА ОКСИДІВ LnVO3 (Ln = Nd, Gd): 
РЕНТГЕНОЕЛЕКТРОННІ СПЕКТРИ І ЗОННИЙ 

РОЗРАХУНОК 
 

М.П. Мельник, М.В. Уваров, В.М. Уваров 
Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України 

03680 МСП, Київ-142, бульвар Академіка Вернадского, 36, metall@imp.kiev.ua 
 

Матеріали на основі складних оксидів елементів з незаповненими d- i f- електронними 
оболонками, знаходять широке застосування в різних областях науки i техніки завдяки 
цінному поєднанню в них електричних, магнітних, оптичних, сегнетоелектричних та інших 
корисних властивостей. Їх специфіка в сильній степені залежить від степені заповнення 
незаповнених електронних оболонок, довжини їх орбiталей, характеру участі електронів в 
хімічних міжатомних зв’язках. Варiацiї цих параметрів призводить до трансформації типу 
провідності оксидів. Завдяки цьому в такому сiмействi присутні сполуки, які володіють 
характ
цьому, 
фазови ) 
віднося осторовою групою Pnma. 

Згадані  температурному iнтервалi 

що пояснюється [1] утворенням 
вакансій у катіонної пiдрешiтцi оксидів LnMеO3 ( Ln= La ÷ Lu; Mе = Sc ÷ Ni). Серед 

тей таких оксидів РЗЕ згадується 

еле я, 
 у валентній зоні 

РЗЕ з 3d–металами, 
механізму формування хімічних зв’язків та розподілу магнітних моментів[2,3]. 

При дослідженні електронної будови згаданих сполук РЗЕ з ванадієм застосовано 
комплексний підхід, в основі якого використані рентгеноелектронні спектри та результати 
зонних розрахунків за допомогою лінійного методу приєднаних плоских хвиль (ЛППВ) [4] із 
градієнтною апроксимацією електронної густини (GGA-generalized gradient approximation) [5] 
з застосуванням програмного коду Wien2k [6]. Для розрахунку повної і парціальної густини 
станiв, дисперсійних залежностей E(k) оксидів використано спінполяризований варіант 
ЛППВ- методу [6], що враховує спін-орбітальні взаємодії на всіх атомах і кореляції Ln4f- та 
V3d- електронів у формалізмі LDA+U [7]. 

У оксидах РЗЕ LnVO3 (Ln = Nd, Gd) валентні електронні стани атомів металів 
поляризовані і слабко гібридизовані як між собою, так і зі станами атомів кисню. У верхній 
межі валентної зони локалізовані сильно поляризовані V3 - i O2 - стани, що переважно 
відображають слабкі ковалентні хімічні -зв’язки атомів металів та кисню, розташованих 
поблизу площин паралельних кристалографічній площині , . 

Мінімальна оптична щілина досліджуваних оксидів розташовується в точці Г зони 
Бриллюена, має кореляційну природу і домінуючий V3 -характер.  

Магнітні моменти в МТ-сферах атомів лантаноїду (Nd i Gd) і ванадію обумовлені 
відповідно поляризацією електронів 4 - i 3 -оболонок. 

 
1. Г.В.Базуев, Г.П.Швейкин, Сложные оксиды элементов с достраивающимися d- и f- 

оболчками (Наука, Москва, 1985), c.237. 
2. J.van Elp, Ph.D. thesis, University of Groningen (1991). 
3. A.W.Webb, K.H.Kim, and C.Bouldin, Solid State Commun, 79, 507 (1991) 
4. D.Singh Plane waves, psedopotentials and LAPW method (Kluwer Academic, 1994). 
5. J.P.Perdew, S.Burke and M.Ernzerhof, Phys.Rev.Lett. 77, 3865 (1996). 
6. P.Blaha, K. Schwarz, G.K.Madsen et al., WIEN2k, An Augmented Plane Wave + Local 

Orbitals Program for Calculating Crystal Properties (Karlheinz Schwarz, Techn. 
Universit‥at Wien, Austria, 2001). ISBN 3-9501031-1-2. 

7. M.T.Czyzyk and G.A.Sawatzky, Phys. Rev. B 49, 14211 (1994).  

еристиками як ізоляторів i напівпровідників, так і провідних матеріалів. Завдяки 
им велику популярність отримали оксиди ванадію та нікелю з властивим їм унікальн

м переходом напівпровідник – метал. Кристалічні ґратки сполук LnVO3 (Ln = Nd, Gd
ться до орторомбічної сингонії i характеризуються пр

 оксиди РЗЕ (рідко земельних елементів) у широкому
демонструють напівпровідникову залежність електроопору, з порівняно невеликими 
значеннями (порядку декількох десятих електроновольт) енергії активації провідності. 
Найчастіше ця провідність має домiшковий характер, 

можливих механізмів здійснення провідних властивос
власна провідність [1], але чітких ні експериментальних, ні теоретичних даних для 
стехiометричних оксидів на цей рахунок не приводилось. Зазначимо також, що в цілому 

ктронна будова LnMеO3 ще недостатньо вивчена, а саме: все ще існують протирічч
о єдиної картини розподілу повних та парціальних електщод ронних станів

та смузі провідності, зарядових та спінових станів атомів в складі сполук 
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Електро- та масоперенесення в Ag15(PS4)4Cl3 
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Вступ 
У системі Ag–P–S–Cl встановлено існування чотирьох тетрарних сполук: Ag6PS5Cl, 

Ag5PS4Cl2, Ag10(PS4)2SCl2 та Ag15(PS4)4Cl3 (I). Їхні склади належать площині 
концентраційного трикутника Ag2S–P2S5–AgCl. Розшифровано кристалічну структуру фаз 
[1, 2]. Т–х простір в околі зазначених сполук та фізичні властивості сплавів на їх основі не 
досліджені. Наявність у сплавах трьох елементів із значною пружністю парів газової фази 
створює труднощі в одержанні гомогенних матеріалів із стехіометричного складу в умовах 
вакуумного ампульного синтезу. 

Мета роботи: отримати сплав складу (І) із відтворюваними фізичними властивостями; 
визначити параметри і встановити зміст електро- та масоперенесення на постійному струмі. 

Технологічна сторона експерименту 
 Твердофазний синтез сплаву (І) здійснено із порошкоподібних сполук Ag3PS4 та AgCl 
взятих у молярному співвідношенні 4:3 при Т=725 К впродовж ~14 годин у вакуумованому 
(p~1 Па) кварцевому контейнері. Для гомогенізації використовували проміжне перетирання 
матеріалу. Завершальний етап синтезу здійснено безпосередньо в електрохімічних комірках 
(ЕХК) при Т~500 К, в атмосфері аргону (р~105 Па), за умови постійного струму через сплав 
(I=1⋅10–7 A) із зустрічних потоків Ag+ та Cl–(Br–, I–) впродовж 12 годин. 
 Електропровідність сплаву досліджено в інтервалі температур 250-510 К на 
постійному струмі зондовим методом, під тиском аргону р~105 Па. В дослідженнях 
використовували електрохімічні комірки (ЕХК) трьох типів: Ag|сплав|Ag (a), 
Ag|сплав|Ag3SBr|Ag (b) та Ag|сплав|Ag3SI|Ag (c) з зондами Ag|(Ag+Ag3SBr)|сплав, де 
(Ag+Ag3SBr) означає добре перетерту механічну суміш дрібнодисперсних срібла та 
сул  срьфоброміду ібла. Суміш забезпечує омічний контакт зі сплавом. Шари сполук Ag3SBr 
та Ag3SI в ЕХК призначені для інжекції аніонів галогенів в сплави та блокування електронної 
складової електропровідності. У випадку комірки (а), дрейфові Cl– є продуктом електролізу 
сплаву в околі контакту із струмовим Ag-електродом з від’ємним потенціалом. 

Комірки виготовляли із фторопластової основи розміро × 
по довжині отвором діаметром 2 мм. В отвір впресовували складові комірок до значень 
гус д

л

тини ρ=(0.93±0.02)ρ0, е ρ0 – кристалографічна густина сполуки. Бокова сторона комірок, 
в центральній частині, містить три отвори діаметром 0.8 мм, віддалених на 5 та 10 мм один 
від одного. В них впресовували матеріал зондових е
в з ачали екстраполяцією величини опору між зондами на нулеву віддаль між ним
Довжина сплавів у комірках становила ~(33-35)

н

зондових контактів ~2 мм. Товщина срібла в струмових електродах ~1 мм. Комірки
в електричне коло послідовно так, що лівий по схемі струмовий електрод мав вищи
п е –7 А. Вхідний от нціал. Величина струму в електричному колі становила 1·10

10вольтметра >10  Ом. Питому електропровідність сплаву розраховували за законом Ома 
неоднорідної ділянки кола. 
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Результати та обговорення 

 Результати досліджень σ=σ(Т) для Ag15 S4)4Cl3 наведено на рис. (P

 
Рис. Температурні залеж  сплаву Ag15(PS4)4Cl3 в 

структу овідно 

налів суттєво впливає на значення дрейфової швидкості Ag+. Тип 
алогену (геометричні розміри аніонів Cl–, Br–, I–), що футерує стінки каналів, визначає їх 

ності електропровідності кристалічного
рі комірок (a), (b), (c) – криві 1, 2, 3 відп

Встановлено: 
1) сплав Ag15(PS4)4Cl3 є чисто іонним провідником. Послідовне приєднання кожної ЕХК 

та комірки Ag|Ag3GeS3Br|Ag (Ag3GeS3Br – скло з чисто іонною електропровідністю) не 
змінює значення σ; 

2) в комірках (а-с) параметри електропровідності одного і того ж сплаву суттєво 
різняться. 

3) графіки температурної залежності σ комірок містять по дві прямолінійні ділянки: 
нижче Т=400 К експериментальні значення описуються законом Арреніуса; вище Т=440 К – 
значення σ описуються рівнянням Арреніуса з позитивним показником експоненти. 

Зондовими вимірюваннями розподілу поляризаційної ерс по довжині сплаву в 
комірках підтверджено висновки зроблені в [3]. У срібло- та галогеновмісних суперіонних 
фазах галогени виявляють властивість рухливої квазірідини. “Формульне” срібло жорстко 
зв’язане в структурі кристалічних ґраток або матричній структурі скел і не є учасником 
дрейфового руху. У випадку ЕХК із струмовими Ag-електродами частина галогенів 
зміщується до подвійного електричного шару сформованого на межі Ag-електрод|сплав. Тут, 
на ділянці ~7 % загальної довжини сплаву, локалізується надлишковий негативний заряд. 
Центральна частина сплаву (~65 % загальної довжини) містить надлишковий позитивний 
заряд. Зустрічний дрейфовий рух Ag+ та Cl– (Br–, I–) у зовнішньому електричному полі 
постійного струму здійснюється через зарядово-неоднорідний сплав. Дрейфовий рух 
галогенів супроводжується захопленням частини з них дефектами структури транспортних 
каналів за активної участі надлишкового позитивного заряду (футеровка каналів). Лінійна 
густина галогенів по довжині транспортних каналів перевищує лінійну густину галогенів у 
решті об’єму сплаву. У роботі [4] методом ЯМР встановлено естафетний механізм 
дрейфового руху Ag+ за участі галогенів транспортних каналів. Завдяки двом конкуруючим 
чинникам – змінам ймовірності стрибка Ag+ між галогенами та сумарного часу перебування 
катіонів срібла у зв’язаному стані з футерованими галогенами величина їх лінійної густини 
о довжині транспортних кап
г
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сумарний ефективний переріз, + інжектованих у сплав. При 
атури концентрація 
інності у значеннях 

температурної залежності електропровідності сплаву в трьох комірках обумовлені 
зазначеними факторами. Лінійні ділянки залежності σ=σ(Т) сплаву в ЕХК вище 440 К 
відображають експоненціальне зменшення дрейфової швидкості Ag+ з ростом температури. 
Це є наслідком зменшення лінійної густини галогенів по довжині транспортних каналів 
внаслідок їх термічної десорбції по тому ж експоненціальному закону. 

Числові значення питомої електропровідності (Ом –1⋅м –1) при Т=300, 400, 500 К та 
енергії активації носіїв заряду (еВ) у низькотемпературній та високотемпературній ділянках 
становлять: 

– комірка (а): 0.300, 1.70, 0.301; 0.209,0.552; 
– комірка (b): 0.0138, 0.184, 0.277; 0.298, 0.183; 
– комірка (c): 0.0066, 0.0871, 0.0219; 0.297, 0.366. 

За параметрами електро- та масоперенесення кристалічний сплав Ag15(PS4)Cl3 належить до 
класу суперіонних матеріалів [5]. 
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Features multicomponent solid solutions on the base 
 (ZnSe)1-x-y(Si 2)x(GaP)y 
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In the paper presents the results of research both the growth and photoluminescence of five-
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crystallization begins at temperatures below 800 ° C, the films were in the form of dendritic 
polyhedra, located on the substrate and connected solidly with it. The results of X-ray microanalysis 
of cleavage showed that in the transition region between the substrate and the epitaxial film there is 
a buffer layer enriched by silicon while in  the epitaxial layer distribution of the components ZnSe, 
Si-Si and GaP at the depth was  more or less uniform (Fig. 1 b ). On the film surface molar content 
of gallium was 3.7 at.%, phosphorus - 5.3 at.%, selenium - 42.2 at.%, Zinc - 45,8 at.% silicon and 
3.0 at.%, that corresponds to the formation of solid solution (ZnSe) 0,88 (Si 2) 0,03 (GaP) 0,09.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Figure 1. Raster image of cleavage (a) and distribution profile of the components  Ga, P, Zn, Se and 
Si (b) in the epitaxial alloy layer(ZnSe)1-x-y(Si2)x(GaP)y.  

nent connection - the continuous solid solution (ZnSe) 1-x-y(Si 2)x(GaP)y. As the basic 
component was selected wide-gap semiconductor ZnSe, as well as an impurity - isovalent 
molecules GaP and Si . The sum of the covalent radii of atoms of molecules ZnSe, Si  and GaP 

have similar values, respectively, 
o
Ar 45,2= , r 2=

o
 

o

GaP Ar 36,2=ZnSe Si2

substitution does not greatly deform the crystal lattice, and m
solid solution [1].   

Solid solutions of (ZnSe)1-xy(Si ) (GaP)  were grown by liquid phase epitaxy method from  
limited volume of solution - melt. T

tal wafers of g
grade FGCH with carrier concentration ~3¸5·1017cm-3, oriented in the direction of (111). The 
composition of the melting-solution, consisting of the components  Sn, Si, ZnSe, and GaP, 
calculated on the basis of the results of experimental studies of liquid-phase system Sn - Si - ZnSe - 
GaP and published data [3-5]. Growth of epitaxial films were carried out from limited tin solution-
melt in an atmosphere of hydrogen purified by palladium. The films were grown at different 
parameters of technology process: temperature of crystallization - Ts, the cooling rate - u, the 
thickness of the gap between the substrates - h. In the optimal regime when Ts=880°C, υ = 1
K/min and h=1mm, epitaxial layers had  mirror-smooth surface.  

X-ray microanalyzer «Jeol» JSM 5910 LV-Japan have been studied
composition of the surface and the cleavage of the epitaxial layers of the  solid solution (ZnSe)1-x-

y(Si2)x(GaP)y (Figure 1). Study of bitmap pictures surface layers showed that, when the
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Figur

solution of (ZnSe)1-x-y(Si2)x(GaP) n gallium-cadmium laser (l max 
= 325 nm), model GKKL-10UM . M e in the cryostat "Urteks" at 5K. PL 
spectra were reco omator SDL-1C 
with a spectral resolu multiplier with the 
hotocathode S20, operating in photon counting mode. As it is seen from figure 2, in the PL 

spectru

 
The ener iagram of ZnSe with isovalent impurities Si2 and GaP. 

 
The PL spectra show that Si containing 3 mol.% and GaP - 9 mol.% In ZnSe cause deep 

impurity energy levels lying in Ei,Si2 = 1,67 eV and E I,GaP ,21 eV, respectively , below the to of 
the conduction band of the base semiconductor zinc selenide (Fig. 3).  
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e 2 shows the spec rface grown by solid trum of photoluminescence (PL) of the su
y. The PL was excited by radiatio

easurements were mad
rded at the setup completed on the basis of the double monochr

tion better than 0.2 meV.  Signals were registreted by photo
p

m a broad band presents that covers almost the entire visible range. 
 

 
 

Figure 2. Photoluminescence surface of the epitaxial layer (ZnSe)1-x-y(Si2)x(GaP)y (x = 0,03, y = 
0,09) at T = 5K.  
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ериментом 
Електронна структура ромбічного SnS: ab initio моделювання 

та порівняння з експ
 

Блецкан М.М. 
 

Ужгородський національний університет, вул. Підгірна, 46, 88000, Ужгород, Україна 
e-mail: crystal_lab457@yahoo.com 

  
Характер електронних станів і природа краю фундаментального поглинання в 

шаруватих кристалах SnS уже на протязі кількох десятиліть є предметом інтенсивних 
досліджень. Суттєвим недоліком виконаних  цих пір розрахунків зонної структури 
ромбічного SnS є довільний вибір установки мках просторової групи

 до
 в ра  16

2hD  (Pnma) [1], 
(Pmnb) [2], (Pcmn) [3] та системи кристалографічних осей і прив’язка їх до зони Бриллюена, 
що ускладнює інтерпретацію експериментальних них і фотоемісійних спектрів. Крім 
того, у жодній із відомих нам робіт, не відображена  неподіленої електронної пари атома 
олова у формуванні зонної структури SnS. 

У даній роботі методом теорії функціонала густини (DFT) виконані першопринципні 
розрахунки зонної структури, повної й локальних парціальн стин станів та просторового 
розподілу електронної густини валентного заряду ромбічн nS в установці Pcmn пр. гр. 

оптич
 роль

их гу
ого S

16
2hD  (параметри ґратки a = 4.2298, b =  3.9392, c = 10.9549 Å), а вибір напрямків X, Y, Z зони 

Бриллюена відповідає кристалографічним осям a, b, c. 
ристалічна структура. Структура SnS є похідною від структури чорного фосфору, 

 – 
, а). Електронна конфігурація валентних електронів атомів олова 4d105s25p2 

і сірки 3s23p4. В сполуці SnS сірка більш електронегативний елемент, а отже забирає два 
електрони від атома олова, що приводить до електрон нфігурації 3s23p6 для S і 
4d105s25p0 для Sn. Таким чином, ступінь окислення олова в SnS рівний II. У цьому стані два 
5p-електрони приймають участь в утворенні хімічного зв’язку, в той час як два 5s-електрони 
утворюють неподілену пару. риймає безпо асті в утворенні хімічного 
зв’язку, але вона суттєво впл м з омів сірки навколо атома 
олова, що в кінцевому рахунку приводить до утворення ворених ψ-октаедрів [SnS5•E•], 
де •E• – неподілена пара електронів. Ці координаційні ψ-октаедри атомів Sn з’єднуються між 
собою ребрами і формують двошарові пакети у площині Y (рис. 1, б). Двошарові пакети, 
упаковані вздовж осі Z(c), з’єднані між собою слабим -дер-Ваальсовими силами, а 
всередині 

 

К
в ромбічній комірці якого половина атомів заміщена атомами Sn, а друга половина
атомами S (рис. 1

 
ної ко
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Рис. 1. Кристалічна структура (а) і укладка ψ-окт

– Sn – S

аедрів [SnS5•E•]  
низькотемпературної фази α-SnS. (•E• – неподілена пара). 
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двошарових пакетів діє іонно-ковалентний тип зв’язку. 
Електронна структура. Енергетичний спектр E(k) валентної зони складається з 20 

дисперсійних віток, об’єднаних у дві підзони, розділені щілиною ∼3.6 еВ. Для з’ясування 
природи атомних орбіталей, які входять до складу цих підзон, скористаємось розрахунками 
повної (TDOS) та локальних парціальних (pDOS) густин станів, наведених на рис. 2, б. Із 
аналізу енергетичного розподілу локальних парціальних густин станів Sn і S випливає, що у 
кожну із двох підзон s- і p-орбіталі дають різний вклад. Вклад станів d-електронів олова і 
сірки у повну густину станів настільки малий, що вони не чинять істотного впливу на 
загальну форму TDOS. Нижня валентна підзона (–14.30 ÷ –12.35 еВ) сформована, в 
основному, 3s-станами сірки з незначною домішкою 5s- та 5р-станів Sn. Найбільш складною 
за будовою є верхня валентна підзона, яка займає енергетичний інтервал від –8.74 до 0 еВ. У 
цій енергетичній області можна виділити дві смуги станів. Смуга, яка примикає до вершини 
валентної зони (–5.67 ÷ 0 еВ) містить гібридизовані S 3p- і Sn 5p-стани. Нижня частина 
верхньої підзони (–8.75 ÷ –4.94 еВ) сформована 3p-орбіталями сірки і 5s-орбіталями 
неподіленої електронної пари олова. Густина станів зони провідності SnS формується із 5р-
станів Sn і 3р-станів S в співвідношенні 2:1.  

Беручи до уваги, що в елементарній комірці ромбічного SnS містяться два 
трансляційно-нееквівалентні двошарові пакети (рис. 1) слід було очікувати прояву в 
електронному спектрі давидівського розщеплення. Виконаний нами методом теорії груп 
аналіз дозволив визначити структуру давидівських дублетів. В шаруватому кристалі SnS 
групою шару є  (P21nm) з елементами симетрії  

{h1|0}; {h2(x,-y,-z)|(1/2,0,0)}; {h27(x,-y,z)|(0,1/2,0)}; {h28(x,y,-z)|(1/2,1/2,0)}. 
Із аналізу незвідних зображень групи хвильового вектора в точці Г (

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 7
2vC

16
2hD ) і групи шару ( ) 

випливає, що між зображеннями існує наступний зв'язок 

, , , . 
Тобто кожному незвідному зображенню групи симетрії двошарового пакету у зонному 
спектрі кристала відповідає давидівський дублет (рис. 2, а). 

Розрахована по всій зоні Бриллюена повна густина станів у валентній зоні ромбічного 
SnS на рис. 4 зіставлена з відомими експериментальними рентгенівськими (енергія квантів 
1486.6 еВ) і ультрафіолетовими (Е = 40.8 і 21.2 еВ) фотоелектронними спектрами [4]. 
Теоретично розрахований енергетичний розподіл повної густини станів якісно і кількісно 
передає основні експериментальні особливості XPS і UPS спектрів. 
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Рис. 2. Зонна структура (а), повна (TDOS) і локальні парціальні (pDOS) густини станів (б) 
низькотемпературного SnS. 
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Густина електронного заряду. Один із шляхів вивчення стереохімічної активності 

неподіленої пари Sn полягає у візуалізації густини заряду навколо атома олова. Це можна 
зробити провівши розрахунок просторово

 – XPS (1486.6 еВ) [4]. 
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го розподілу повної густини заряду валентних 
електронів, наведеного на рис. 3, а, де чітко видно, що поблизу атома Sn сконцентрована 
частина електронного заряду, яка належить неподіленій парі. Уяву про розподіл заряду в 
кристалі дає загальний вигляд контурів сталої густини заряду, наведених на рис. 3, б і в для 
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Рис. 3. Порівняння розрахованої зглаженої 
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Дефектна підсистема та термоелектрика твердих розчинів на 
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Плюмбум, станум і германій телуриди – середньотемпературні (600-850) К 

термоелектричні матеріали, які характеризується або двосторонньою областю гомогенності, 
як у PbTe, або повністю зміщеною на боці телуру, як у SnTe, GeTe [1]. Це є причиною 
утворення значної кількості заряджених дефектів і високої концентрації носіїв. 3 метою 
зменшення концентрації носіїв і покращення термоелектричної добротності здійснюють 
легування активними домішками та утворенням твердих розчинів [2, 3]. 

Запропоновано кристалоквазіхімічні моделі нестехіометричного PbTe зі складним 
спектром точкових дефектів ( , 2

PbV −
PbV− , 2

TeV + , 2
iPb + , 0

iTe ), р-SnTe і р-GеTe ( , ), а 
також  систем Pb-Ga (In, Tl, Мn, Cr, Sn, Bi, Sb)-Te. На основі розроблених 
кристалоквазіхімічних формул і рівнянь повної електронейтральності розраховані залежності 
концентрації точкових дефектів, електронів і дірок, а також холлівської концентрації носіїв 
струму від величини і характеру відхилення від стехіометрії n- і р-PbTe і складу твердого 
розчин .  

становлено, що донорний (Ga, In) або акцепторний (Tl) вплив домішок ІІІ групи 
Періодичної таблиці у плюмбум телуриді визначається механізмом легування і величиною 
диспропорціонування їх зарядових станів (+3 і +1 відповідно). За умови превалювання 
домішки в стані +3 формується матеріал n-типу (PbTe<Ga(In)>), а в стані +1 – р-типу 
(PbTe<Tl>). Порівнянням результатів експерименту і кристалохімічних розрахунків 
визначено домінуючі механізми утворення твердих розчинів у системах PbTe-GaTe (InTe, 
TlTe) і PbTe-Ga2Te3 (In2Te3, Tl2Te3). Показано, що якщо в першому випадку важливу роль 
відігра диспропорціонування зарядового стану домішки Ga (In, Tl), в другому домінує 
вп .  

апропоновано кристало різних механізмів утворення 
тверди системи

2
Sn(Ge)V − 4

Sn(Ge)V −

потрійних

 
у
В

є  то 
ровадження йонів Ga (In, Tl) у тетраедричне оточення телуру кристалічної структури PbTe

квазіхімічні формули для З
х розчинів  Pb–Mn–Te. Показано, що домінуючим механізмом утворення 

твердих розчинів р-PbTe-МnTe і n-PbTe-МnTe є заміщення йонами Мангану катіонних 
вакансій у першому випадку і добудова підгратки металу у другому відповідно. Для твердих 
розчинів р-PbTe-МnTe2 (n-PbTe-МnTe2) переважає механізм заміщення Манганом (ІV) 
вакансій Плюмбуму (добудова катіонної підгратки) з домінуванням точкових дефектів 2MnPb

+  
і 2− .  PbV

Пояснено онор у дію домішки у легованому хромом плю у риді та визначено 
константу йонізації 0

Pb PbCr Cr e+ −= + . Для твердих розчинів PbTe-CrT на основі плюм  
телуриду при реалізації мех нізму заміщен я уют

 д н мб м телу
e бум

ь вакансії Плюмбу ля р-типу і 
вакансії Телуру а ен вм вед до зростання 
концентрації основних носі у . Зменшення тк і концентрації основних 
носіїв заряду в твердому чи

а
у, 

н  домін
ня 

му д
е для n-тип збільш

му
істу хром
параметра

 телуриду 
и їв стр

роз
 гра

ні PbTe-Cr e  при збільшенні вмісту ле ючої сполуки 3 4
пояснено механізмом заміщення Хромом Плюмбуму, що обумовлює різке зростання 
концентрації таких точкових дефектів як +Cr , 2V

T гу

Pb Pb
− , 0Cr  Pb у матеріалі n-типу і PbCr , iPb , 

0
PbCr  – р-типу відповідно.  

Проаналізована залежність термоелектричних параметрів твердих розчинів PbTe-
Ві2Te3 і PbTe-Sb2Te3 від складу і температури та запропоновано кристалохімічні механізми їх 
утворення. На основі розроблених кристалоквазіхімічних формул 

+ +

розраховано залежності 
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холлів концентрації носіїв струму і концентрації окремих точкових дефектів твердих 
розчинів  складу та початкового відхилення від стехіометрії в основній матриці n-PbTe і 
р-PbTe. новлено, що домінуючим механізмом утворення твердих розчинів PbTe-Bi2Te3 
(Sb2Te міщення Бісмутом (Стибієм) позицій Плюмбуму

ської 
 від
Вста
є за3)  PbBi+  ( ) з утворенням 

міжву  Телуру . Показано, що йон
PbSb+

ізований Стибій PbSb+  і вакансії Телуру 2
TVзлового  0

іTe e
+  

зумовлюють зростання електронної склад і 
атоми у  – зменшення граткової склад -
PbTe-Sb  зі збільшенням вмісту Sb2Te3. 

ізом дефектної підсистеми твердого методами 
кристалоквазіхімічного формалізму визначено вплив хімічного складу і відхилення від 
стехіом на боці телуру на співвідношення між дво- (

ової теплопровідності, а нейтральні міжвузлов
ової теплопровідності у твердому розчині nТелур

2Te3
нал

 0
іTe

А розчину PbTe-SnTe 

етрії ) і чотиризарядними ( 4
МV −2

МV − ) 
вакансіями рмоелектричні властивості. Встановлено, що 
домінуючими  му випадку є дво- та чотиризарядні металічні 
ваканс

ові уявлень про резонансні 
стани. 

оказано, що основними напрямами оптимізації термоелектричних параметрів 
матеріалів на основі сполук PbTe, SnTe, GeTe є зменшення теплопровідності (PbTe-SnTe, 
PbTe-Sb2Те3), зростання електропровідності і активності точкових дефектів (PbTe-SnTe, 
PbTe-GeTe) і введення нецентральних йонів домішок у тверді розчини (Pb-Te-Sе-S). 

[1] брикосов Н.Х., Шелимова Л.Е. Полупроводниковые материалы на основе 
соединений АIVВVI. – М.: Наука, 1975. – 196 с. 
[2] Шперун В.М., Фреїк Д.М., Запухляк Р.І. Термоелектрика телуриду свинцю та його 
аналогів. – Івано-Франківськ: Плай, 2000. – 250 с. 
Фреїк М., Прокопів В.В., Галущак М.О., Пиц М.В., Матеїк Г.Д. Кристалохімія і 

термодинаміка атомних дефектів у сполуках AІVBVI. – Івано-Франківськ: Плай, 1999. – 
164

у 
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каті
очко
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вим

ій підгратці та 
в дано

те
и дефектами

ії. 
Встановлено, що елементи IV групи періодичної таблиці (Pb, Ge i Si) до концентрацій 

5 ат. % у SnTe мають слабкий вплив на термоелектричні властивості. Тоді, як елементи V 
групи (Bi, Sb, As) діють як донори. Атоми Йоду виявляють властиві їм донорні властивості 
заміщуючи атоми Те у SnTe. Зміна коефіцієнта термо-е.р.с. залежить від виду легуючої 
домішки. Показано, що складне легування SnTe індій та арґентум телуридами забезпечує 
одержання максимальної термоелектричної ефективності. Термоелектрична ефективність 
сплаву на основі SnTe-PbTe-GeTe, легованого Sb2Te3 значно вища ніж SnTe, особливо у 
низькотемпературній (до 700 К) області. Експериментально спостережувану зміну 
кінетичних параметрів у сплавах на основі SnTe пояснено на осн

П
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Раманівська діагностика Cu2ZnSnS4 структур 
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ній і ом In за із сусідніх г

ан  о
новими і  про ем

одно о складу [4, 5, 6]. Питання ускладнюється тим, що рентгенівські 
методи

 “
 

З кожним роком, в міру зменшення на земній кулі запасів традиційних джерел енергії, 
зростає потреба у використанні альтернативних джерел, зокрема сонячної енергії. На 
сьогодні у більшості сонячних елементів використовуються в ролі основного матеріалу 
кремній різного типу, GaAs та CuInS2. З метою зменшення собівартості сонячних елементів 
йде пошук та дослідження інших напівпровідникових структур. Зокрема, як більш дешева 
альтернатива для сонячних елементів на основі CuInS2, так званих CIS структур, 
розглядаються AІ

2BІІCIVDVI
4 (AI – Cu, Ag, BII – Zn, Cd, Hg, CIV – Si, Ge, Sn, DVI – S, Se, Te) 

сполуки, в яких в елементар  комірц ат міщають два інші руп 
періодичної таблиці елементів, оскільки індій є досить дорогим матеріалом. 

Як показали попередні дослідження до перспективних матеріалів серед четверних 
сполук такого типу можна віднести Cu2ZnSnS4 (CZTS) [1-2]. Дійсно, кожен з компонентів 

CZTS є досить поширеним в земній корі, крім того вони не є токсичними. В кристалі 
Cu2ZnSnS4 ширина прямої забороненої зони складає 1,4 – 1,5 еВ і для нього характерний 
великий коефіцієнт оптичного поглинання ~ 104 см-1, що робить його перспективним саме 
для створення сонячних елементів. В роботі [3] вже показано, що коефіцієнт корисної дії  
сонячного елемента, створеного на основі д ої сполуки досягає 10.1%. Однак, не бхідно 
зазначити, що ці матеріали є відносно  для них ще не вирішені бл и 

рідності компонентног
 аналізу не є для цієї сполуки достатньо інформативними із-за подібності структур 

CZTS і ZnS або Cu2SnS3. Основною метою дослідників, які займаються ростом Cu2ZnSnS4 на 
сьогодні є отримання однорідних стехіометричних структур без включень фаз подвійних 
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с.1 аманівські спектри мікропорошку Cu2ZnSnS4 (1) та плівок такого ж компонентного 
складу, що були сформовані при 370оС в атмосфері азоту: 2 – темні ділянки поверхні; 3 – 
світлі ділянки. 
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(ZnS, SnS, Cu2S) і потрійних (Cu2SnS3, Cu3SnS4) сполук. Метою нашої роботи було 
ідентифікувати структуру синтезованих плівок та дослідити їх стехіометрію. 

Для дослідження структурних властивостей Cu2ZnSnS4 сполук було використано 
метод лазерної раманівської спектроскопії, який є неруйнівним,  потребує спеціальної 
підготовки зразків і озволяє аналізувати досконалість исталічної структу , 
компонентний склад та  можливість встановити випадання окремих фаз. Для збудження 
раманівських спектрів використовувалося випромінювання Ar+-лазеру з довжиною хвилі 
514.5 нм. Що не впливати на структуру плівки в процесі вимірювання, потужність 
лазерного випромінювання вибиралася м

не
д кр ри

дає

б 
інімально-достатньою для запису спектру. Всі 

вимірю  к

нку зни
0 а

щ  

2-x лізовано 
вплив мператури сульфідизації та атмосфери, в якій відбувається формування структур на 

a

9. 
3. D. Aaron R. Barkhouse et al, Prog. Photovolt. Res. Appl. (2011) DOI 10.1002/pip.1160. 
4. H. Matsushita, T. Maeda., A. Katsui, T. Takizawa, J.Cryst. Growth, 2000, 208, 416. 
5. O.V. Parasyuk, L.D. Gulay, Ya.E. Romanyuk, L.V. Piskach, J. Alloys Comp., 2001, 329, 

202. 
6. Ya.E. Romanyuk, O.V. Parasyuk, J. Alloys. Comp., 2003, 348, 195. 
7. P.A. Fernandes, P.M. P. Salome, A.F. da Cunha. Thin Solid Films (2009) 2519-2523. 

вання проводилися при імнатній температурі. 
Плівки Cu2ZnSnS4, які нами досліджувалися, були отримані методом сульфідизації, 

попередньо осаджених на скляну підкладку шарів міді, ци  та олова при двох рі х 
температурах (370 та 39 оС) підкл дки в атмосфері азоту та в повітрі. Використання 
порівняно невисоких температур підкладки зумовлено необхідністю в подальшому 
напилювати такі структури на гнучку органічну основу. 

На рис. 1 (спектр 1) наведено раманівський спектр сформованих структур Cu2ZnSnS4 у 
вигляді порошку та його розклад на складові компоненти. Аналіз експериментального 
спектру свідчить, що в процесі вищеописаного технологічного процесу дійсно формується 
Cu2ZnSnS4 сполука, що має структуру кестеріту. Подібну структуру мають також сформовані 
плівки, однак як видно із вставки до рис. 1 плівка є неоднорідною. Проведені вимірювання 
спектрів в різних ділянках поверхні показали, що їх спектри дещо відрізняються (рис.1 
(спектри 2 та 3)). В темних ділянках спектру проявляється додаткова смуга з частотою 472 
см-1. Виникнення в раманівському спектрі даної смуги свідчить про випадання фази Cu2-xS, 
для якої характерна подібна мода [7]. Збільшення інтенсивності лазерного випромінювання 
під час вимірювання спектрів приводило до різкого збільшення даної смуги в порівнянні з 
іншими смугами, о свідчить, що висока температура сприяє сегрегації Cu2-xS фази. 

Таким чином в даній роботі показано, що раманівська спектроскопія є ефективним 
методом діагностики Cu2ZnSnS4 структур, який дозволяє аналізувати їх структуру та 
компонентний склад. Встановлено, що сформовані плівки мають структуру кестеріту та 
показано, що для них характерна сегрегація фази Cu S. В роботі також проана

те
морфологію поверхні та її фазовий склад. 
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КРИСТАЛ  ТА 
ОБЛАСТЬ ГОМОГЕННОСТІ КАДМІЙ ТЕЛУРИДУ 

Писклинець У.М., Волочанська Б .

ОХІМІЯ ВЛАСНИХ ТОЧКОВИХ ДЕФЕКТІВ

.П , Бойчук М.Т, Пилипонюк М.А. 

ДВНЗ « »,  

м

пара; CdCd – атоми у вузлі; Cdi, Tei – міжвузлові атоми; VCd, VTe – вакансії кадмію і телуру 
відповідно; е- – електрони; h+ – дірки; «-», «+» – знаки заряду. 

У вибраній моделі реакція І описує збудження власної провідності, реакція ІІ – 
рівновагу “пара кадмію – вакансії телуру”; реакції III і VІ – рівновагу “пара кадмію – 
міжвузлові атоми кадмію і телуру” відповідно; реакція IV-V – рівновагу “пара кадмію – 
вакансії кадмію”; VІI – повне рівняння електронейтральності. 

Сумісний розв’язок системи рівнянь I-VI (табл.) дає можливість визначити 
концентрацію дефектів через константи рівноваги К, парціальний тиск пари кадмію та 

Таблиця  

Квазіхімічні реакції утворення власних точкових дефектів у кристалах кадмій 
телуриду та їх константи рівноваги K= [1]. 

№ 
п/п Рівняння реакції  Константа 

рівноваги 
Ko,  

(см-3, Па) ΔH, eВ 

Кафедра фізики і хімії твердого тіла  
Прикарпатський ені Василя Стефаниканаціональний університет ім

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

Кадмій телурид – перспективний матеріал для перетворювачів сонячної енергії в 
електричну, неохолоджуваних детекторів жорсткого випромінювання, інших застосувань 
опто-, мікро-, та наноелектроніки. Експлуатаційні характеристики приладових структур у 
значній мірі визначаються дефектною підсистемою використовуваного матеріалу, яка у свою 
чергу, пов’язана із областю гомогенності сполук. Для кадмій телуриду є двосторонньою і має 
складний ретроградний характер. Остання і визначає тип і концентрацію основних носіїв 
заряду. 

Дефектною підсистемою бінарних сполук можна ефективно управляти змінюючи 
склад при їх синтезі та вирощуванні кристалів, а також при наступному двоте пературному 
відпалі у парі компонентів. 

Рівноважний стан власних точкових дефектів кристалів CdTe при їх термічному 
відпалі у парі кадмію можна описати системою квазіхімічних рівнянь (табл.). Тут: індекс V – 

концентрацію електронів n: 
Cd 11 Cd[V ] K n / P− = ;     (1) 
2 2
Cd 10 Cd[V ] K n / P− = ;     (2) 

 CdP  

oK exp( H / kT)−Δ

I iK np=  0 e h− +⇔ +  5⋅10  1,50 39

II V 0 2
Cd TeCd Cd V 2e+ −⇔ + +  2 1 2

8 Te CdK [V ]P n+ −=  3⋅1057 1,47 

III VCd 2
iCd 2e+ −⇔ +  1

Cd
2 2

9 iK [Cd ]n P+ −=  8⋅1060 2,09 

IV 0 2 V
Cd CdCd 2e V Cd− −+ ⇔ +  2 2

10 Cd CdK [V ]P n− −=  1⋅10-15 1,14 

V 0 V
Cd CdCd e V Cd− −+ ⇔ +  1

11 Cd CdK [V ]P n− −=  8⋅106 2,08 

VI V
iCdTe e Te Cd− −+ ⇔ +  1

12 i CdK [Te ]P n− −=  395 1,19 

VII n + Cd[V ]−  + 2 2
Cd[V ]−  + i[Te ]−  = p + 2 2

i[Cd ]+ + 2 2
Te[V ]+  
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i 12 Cd[Te ] K n / P− = ;     (3) 
2 2/+
i 9 Cd[Сd ] K P n= ;     (4) 

2 2
Te 8 Cd[V ] K P / n+ = ;     (5) 

Маючи вираз  д я концентрації дефектів (1)–(5) і в аховуючи умову повної 
електронейтральності VII (табл.), можна записати рівняння для визначення концентрації 
електронів n: 

4 3 2
10 11 12 Cd 1 Cd Cd 8 92 K n (K K P ) n K P n 2 P (K K ) 0⋅ ⋅ + + + ⋅ − ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ + = .  (6) 

Холлівську концентрацію вільних носіїв заряду nH, що визначають на експерименті, 
знаход  n

и л р

ять з умови H = n-p. Оскільки р = Кі/n (табл.), тоді: 
 nH = n-Кі/n .     (7) 

 
 
 
Рис. 1. Область гомогенності і залежність 
концентрації вільниї носіїв заряду від 
температури відпалу при тиску пари кадмію 
PCd , Па: 1 – 105; 2 – 104; 3 – 103; 4 – 102; 5 – 10; 
6 – 1. Границі області гомогенності: 
розрахунок методом квазіхімії (7), 
термодинаміки (8); експеримент  – [2],  – 
[3] ,  – [4]. 

14
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-3) 17 lg(nX, n, p, [VCd], [VTe],[Tei],[Cdi], см

-3)
2

3

1

8

515

16

17

0 1 2 3 4 5lg (PCd, Па)

5

2

3

4 1

6
7

8

15

 

13
800 900 1000 1100 T, K

4

6 7

 

Рис. 2. Залежність концентрації носіїв Рис. 3. Залежність концентрації носіїв струму і 
струму і точкових дефектів в CdTe від точкових дефектів в CdTe від температу

2 1 – n
ри 
; 2 тиску кадмію PCd при температурі відпалу відпалу при тиску кадмію PCd = 10  Па 

T = 1070 K [1]: 1 – 2
iCd +⎡ ⎤⎣ ⎦ ; 2 – 2

TeV +⎡ ⎤⎣ ⎦ ; 3 – 
2−

– p; 3 – 2
TeV +⎡ ⎤⎣ ⎦ ; 4 – 2

iCd +⎡ ⎤⎣ ⎦ ; 5 – nH; 6 – iTe−⎡ ⎤⎣ ⎦ ; 7 

CdV⎡ ⎤⎣ ⎦ ; 4 – n; 5 – nH; 6 – iTe−⎡ ⎤⎣ ⎦ ; 7 – CdV⎣ ⎦ ;8 – −⎡ ⎤ – CdV−⎡ ⎤⎣ ⎦ ; 8 – 2
CdV −⎡ ⎤⎣ ⎦  [1]. 

p, ▲ –експеримент [5]. 
Результати розрахунку, отримані на основі моделювання дефектоутворення 

квазіхімічними реакціями (табл.) і експериментальні дані, наведені на рис.  1–3. Із графіків 
видно, що при відпалі кристалів CdTe змінюються не тільки концентрація холлівських носіїв 
струму, але і тип провідності. При цьому збільшення парціального тиску пари кадмію
(рис. 2), як і зниження температури відпалу Т (рис. 3), зумовлюють топологічно ідентичні 
зміни. При низьких значеннях парціального тиску спостерігається зменшення концентрації 
дірок p, інверсія провідності з p- на n-тип (термодинамічний p-n-перехід) і подальше 

 CdP  
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зро ри 
підв
одержуємо матеріал p-типу провідності. Із збільшенням  зменшення концентрації 
електр . 

Домінуючими дефектами, що визначають таку поведінку холлівської концентрації та 
температ

стання концентрації електронів n (рис. 2). Протилежні закономірності характерні п
ищенні температури у методі двотемпературного відпалу (рис. 3): пари кадмію CdP  

Cd

онів, інверсію типу провідності з n- на p-тип і подальше зростання концентрації дірок
P

 2
iCd + , урну залежність меж області гомогенності CdTe (рис. 1–3) у матеріалі n-типу є

при високих температурах  відпалу та 2
TeV +  при низьких. У р-CdTe, за умов надлишку телуру 

при Т < 900 К переважають вакансії кадмію CdV− , а при вищих температурах – iTe
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ТЕРМОДИНАМІКА ВЛАСНИХ ТОЧК
НЕСТЕХІОМЕТРИЧНОМУ ПЛЮМ

 

ОВИХ ДЕФЕКТІВ У 
БУМ ТЕЛУРИДІ 

Горічок І.В., Кознюк А.П., Кознюк В.П., Криницький О.C. 
 

Прикарпатського
Фізико-хімічний інститут  

 національного університету імені Василя Стефаника,  
вул. Шевченка, 57, Івано-Франківськ, 76018, Україна, e-mail: freik@pu.if.ua 

 
Серед вузькощілинних напівпровідників плюмбум телурид і тверді розчини на 

його основі займають особливе місце. З одного боку, вони мають ряд унікальних 
фізико  властивостей, що робить їх незамінним об'єктом для модельних -хімічних
досліджень, а з іншого – широко застосову ться на практиці [1]. PbTe відноситься до ю
сполук із значною областю гомогенності [1]. Відхилення складу від стехіометричного 
становить ≈ 0,01 ат.% Pb та ≈ 0,02 ат.% Те [1]. Присутність у кристалічній решітці 
надлишкових атомів одного з компонентів зумовлює виникнення значної кількості 
електроактивних дефектів, основними з яких вважаються вакансії та міжвузлові атоми 
металу і халькогену. Менш ймовірним є утворення антиструктурних дефектів. Також 
встановлено, що вакансії хaлькогену у плюмбум телуриді є донорами, а вакансії металу – 
акцепторами [1]. 

Ефективно керувати хімічним складом
точкових дефектів, можна в процесі двотемпе палу. Відпал зразків проводиться 
у вакуумованих ампулах в двозонній печі, де одна зона забезпечує температуру кристала, а 
друга – температуру компонента (Те), яка і визначає тиск пари телуру РТе. 

У роботі проведено аналіз дефектної підсистеми кристалів PbTe відпалених у парі 
телуру, використовуючи метод термодинамічних потенціалів, що базується на розвязку 
системи рівнянь рівноваги у двокомпонентній (Pb та Te) двофазній (кристал-пара) системі. 

Рівноважні концентрації точкових дефектів у кристалі при двотемпературному відпалі 
визначали з системи рівнянь, що описують рівновагу в гетерогенній багатокомпонентній 
системі при заданих тиску Р і температурі Т [2]: 

 кристалів, а, отже, типом та концентрацією 
ратурного від

=μ μs g
i i ,      (1) 

де ( )μ s g
i  – хімічний потенціал і-го компоненту (і = Pb, Te) у парі g чи кристалі s. 
Хімічний потенціал пари визначали з використанням наближення ідеального газу [3]. 

Для визначення хімічних потенціалів дефектів, що дорівнюють хімічному потенціалу 
компоненту взятому зі знаком «+» або «–», у кристалі використовували процедуру 
иференціювання енергії Гіббса G по концентрації дефекту. Енергію G визначали як: д

( )0 [ ]= + + + ( )− + +−∑ vib CG G E F D nE
де G0 – енергія Гіббса, що не залежить від ная
Fvib – вільна коливна енергія дефекту, [D] – 
електронів та дірок, V – ен  дна з

гураційна ентропія,  – ент  еле
. Сумування ведеться  підгратках і

Енергії однократно 

V n p kpE T S S S ,    (2) 
вності дефектів, Е – енергія утворення дефекту, 
концентрації дефекту D, n та p – концентрації 
они провідності та валентної зо k – 
ктр у зоні
всіх ектах ратці

EC, E ергія стелі ни, S
конфі Sn, Sp ропії онів  провідності та дірок у валентній 
зоні по всіх   деф у підг .  

та двократно йонізованих дефектів визначаються за формулами: 
( )1 0 1/= − ⋅εE E Z Z , ( )2 0 1 2/ ( )= − ⋅ +ε εE E Z Z ,    (3) 

де Е0 – енергія утворення нейтрального дефекту, Z – зарядовий стан дефекту, ε1, ε2 – перший 
та другий рівні йонізації утвореного дефекту. 

Зміна вільної коливної енергії кристалу при утворенні дефекту [2]: 

0
3 ln 3 ln

⎛ ⎞⎧ ⎫⎛ ⎞= ± − + ⋅⎨ ⎬ ⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠⎩ ⎭ ⎝ ⎠

θ ω
ωvib

TF kT kT x kT
T

.    (4) 
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Тут х – кількість атомів що змінили частоту своїх коливань з ω0 на ω. 
Ентропію визначали за законом Больцмана: 

ln( )= ∏k jS k W , де 
!

( [ ])! [ ]!
=

− ⋅∑ ∏
J

j
J

NW
N D D

.   (5) 

Wj – т

 800 
 осн

: 

ермодинамічна ймовірність j-ї підгратки, NJ – концентрація вузлів у яких може 
утворитися дефект. 

При температурах відпалу (Т ≥ К) зона важких дірок знаходиться вище зони 
легких дірок [4] тому вважатимемо, що овний внесок у концентрацію дірок роблять важкі 
дірки. Для електронів та важких дірок термодинамічні ймовірності дорівнюють

!
( )! !

=
−n

c

W
N n n

, CN !
( )! !

=
−p

V

W
N p p

,    (6) 

де NC, NV – густина станів у зоні провідності та у валентній зоні відповідно. 
Враховуючи, що ефективна маса електронів залежить від їх концентрації за законом 

* (0) (1 2 / )= ⋅ + μm m E  [5], концентрації електронів та важких дірок можуть

VN

 бути ,0e g

розраховані за формулами: 
33

* 222 2⎛ ⎞bm kT μπ ,0
2 1= +⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠

e kT

g

n ae
h E

⎛ ⎞
⎜ ⎟

⎝ ⎠

μ
3

* 22⎛ ⎞ E

2= ⎜ ⎟
⎝ ⎠

+
−

, 
gb

μ

проксимації інтеграла Фермі, Eg – ширина забороненої зони. 

h kTp ae
h

,   (7) 

де коефіцієнти а та b – поправки, що враховують ступінь виродження носіїв і вираховуються 
чисельно при а

m kTπ

Хімічний потенціал електронів μ визначали з рівняння електронейтральності:  
33 3

* *22 2
,0

2 2

2 22[ ] 1
+⎛ ⎞ ⎛ ⎞

= + −⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟∑
⎛ ⎞ −

⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎝ ⎠⎝ ⎠ ⎝ ⎠

μμπ πμbe hkT
m kT m kTZ D ae

gE
b

kTae .   (8) 

ї задачі експериментальні дані [5] були апроксимовані функцією: 

gh E h

Сумування проводиться по всіх йонізованих дефектах. 
У такому вигляді рівняння (15) не може бути розв’язане аналітично, тому для 

спрощення ціє
1

* * * 6 3
,0 ,0 0,111 10−= ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅βαe em m n m n .    (9) 

Враховуючи (16): 
3 33

* *1 3 12 22
,0 ,03 2 2

2 2

2 2
e e

⎛ ⎞ ⎛ ⎞⎛ ⎞
= ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎝ ⎠⎝ ⎠ ⎝ ⎠

μ μπ π
α α

b be ekT kT
m kT m kT

n a n a n
h h

,  (10) 

або  

, де 2 3
,0 e= ⋅ ⋅ ⋅

μ

α
b

kT
c CN a N  і 

3
* 2
,0

,0 2

2⎛ ⎞
= ⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠

π e
C

m kT
N

h
e= ⋅ ⋅

μb
kT

cn N a    (11) 

Тоді рівняння електронейтральності матиме вигляд 
23 2 2

,0 e e
+

−
= − ⋅∑

μμ

α
gE

b b
kT kT

C VZD a N a N .    (12) 
Звідки  

{ } { }
1 1
3 33 2 3 21 1ln 108 12 12 81 2 108 12 12 81

6

−⎛ ⎞
= ⋅ ⋅ + − + + + − +⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠
μ kT B A B A B A B

b
, (13) 

де ,  ( ) ( )3 2 2
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. Тоді хімічний потенціал дефекту: 
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Розраховані концентрації т ті від парціального тиску пари 
телуру PTe онної та 
катіонної мбумом 
омінуючими дефектами є двократно йонізовані вакансії телуру ( V + ), а насиченому 

телу з

очкових дефектів в залежнос
 представлені на рисунку. При цьому використано модель вакансій ані

 підгратки. Згідно проведеного розрахунку, в матеріалі насиченому плю
2

Tд e

телуром – однократно і двократно йонізовані вакансії плюмбуму ( −
PbV , 2

PbV − ). При сталій 
температурі відпалу із зростанням тиску пари ру концентрація двократно аряджених 
вакансій плюмбуму 2

PbV −  росте швидше ніж однократно заряджених вакансій −
PbV , таким 

чином, що в околі n-p-переходу домінуючими є 2
PbV − , а при максимальному тиску пари телуру 

– −
PbV . Концентрації нейтральних вакансій плюмбуму 0

PbV  та нейтральних 0
TeV  і однократно 

йонізованих 1
TeV +  вакансій телуру є набагато меншими, тому ці залежності не приведені на 

рисунку. Варто зазначити, що за умови справедливості прийнятої моделі розташування 
енергетичних рівнів вакансій, для того щоб концентрації нейтральних дефектів були 
співмірними з концентраціями йонізованих, необхідно щоб рівень Фермі знаходився глибоко 
у дозволених зонах: ЕV – ≈0,8 еВ – для вакансії плюмбуму, ЕС + ≈0,7 еВ – для вакансії телуру. 
Оскільки досягнути такого виродження практично неможливо, то при розрахунку дефектної 
підсистеми можна використовувати моделі, що не враховують нейтральних дефектів. 

  
а)       б) 

Рисунок. Залежність концентрації  n, дірок p, холлівської концентрації Nx і  електронів
−точкових дефектів [D] (1 – PbV ; 2 – PbV ; 3 – TeV1 2 2− + .) для PbTe від тиску пари телуру PTe при 

двотемпературному відпалі за температур Т, K: 873 (а), 973 (б). Криві – розрахунок, ▲ – 
експеримент [6]. 
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Телурид свинцю – широковідомий термоелектричний матеріал, властивості якого 

можуть бути покращенні шляхом модифікації хімічного складу – легування, та оптимізації 
технологічних процесів виготовлення термоелектричних брикетів: температури синтезу, 
розмір фракцій, тиск пресування, відпал та ін. 

В останні роки помітно зріс інтерес до дослідження властивостей плюмбум 
генідів легованих елементами п’ятої групи [1]. Згідно даних [2], домішки Sb і Ві в 

ому астка електрично активних атомів відчутно менша 1. Можна 
дати два пояснення останн

халько
PbTe є донорами, при ч ч

ьому факту: або значна кількість атомів утворює електрично 
неактивні комплекси в гратці сполуки (типу Sb2Te3), або домішка розподіляється між 
катіонною (де вона є донором) і аніонною (де вона є, ймовірно
підграткими [1, 3, 4]. В роботах [1, 5] методом емісійної мессбаурівської

119 119m

 
зразках

Таким чином легування вісмутом плюмбум телуриду повинно призводити до 
оптимізації термоелектричних параметрів матеріалу: зростання електропро
зменшення їх теплопровідності. Проте, не дивлячись на вже встановлені загальні принципи 

ться питання про вплив технології 

 
б) 

Рис. 1. Фотографії синтезованих злитків (а) та спресов
 
интез PbTe та PbTe:Bi проводили в ампулах діаметром 20 мм і довжиною 15–20 см, 

виготовлених із високочистого кварцу. Ампули попередньо промивали сумішшю азотної та 
соляної кислот (HNO3:HCl (1:3)) на протязі 2 год. і кілька разів почергово деіо
водою та спиртом. Після цього ампула просушувалась у муфельній печі при Т=250 С на 
протязі 1 год. У приготовлену таким чином ампулу завантажували вихідні компоненти (маса 

0–60 г, об’єм ~ 2/3 об  ампули). тю до 1·10–3 г. 
 відповідними  ·10-4 мм.рт.ст., 

витримували 0,5 год. та запаювали. Далі ампулу у муфельній печі нагрівали до 1020 С і 

, акцептором)  
 спектроскопії на  

ізотопі Sb ( Sn) показано, що домішкові атоми стибію в підгратках плюмбум 
халькогенідів розподіляються між катіонними і аніонними підгратками, при чому в 
електронних зразках основна частка стибію локалізується в аніонній підгратці, а в діркових

 – в катіонній підгратці. 

відності зразків та 

легування PbTe:Bi, не до кінця вирішеним залишає
пригот а дув ння зразків на механізм входження омішки вісмуту у кристалічну гратку телуриду 
свинцю та її вплив на термоелектричну ефективність матеріалу вцілому. 

 

 
а) 

аних зразків PbTe (б). 

С

нізованою 

– 4 ’єму  Зважування проводили з точніс
Заповнені компонентами ампули вакуумували до тиску 2
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витримували одну годину. Охолодження синтезованого матеріалу в ампулах проводили на 
повітрі. Отриманий матеріал подрібнювали у агатовій ступці, а потім, розділивши на фракції, 
пресували під тиском (0,5-1) ГПа, в результаті чого отримували циліндричної форми зраз
d = 5 мм та l ≈ 5-10 мм. 

Чистий плюмбум телурид синтезований із стехіометричного складу та надлишком 
свинцю має електронну провідність , а надлишком телуру – діркову. При 300 С абсолютне 
значе

рат
 н лиш

пер
 зм

з
 30

итомої 
електропровідності, яка зростає зі збільшенням кількості домішки, можна сказати, що 
електрична дія домішки вісмуту є закономірно: зростання кількості введеної домішки 
призводить до росту концентрації носіїв, що збільшує електропровідність та водночас 
зменшує коефіцієнт термо-ЕРС. Зі збільшенням різниці температур між холодним та гарячим 
кінцем термоелектрорушійна сила U зростає для обох зразків плюмбум телуриду з різними 
концентраціями вісмуту і при різниці температурі гарячого кінця більше Т = 300 С вказана 
залежність виходить на насичення (рис.2). 

 

ки з 

ння коефіцієнта термо-ЕРС p-PbTe більше (≈ 260 мкВ/К), ніж у n-PbTe, отриманого із 
стехіометричного складу(≈ 120 мкВ/К) та із надлишком свинцю (≈ 200 мкВ/К). У зразках, 
отриманих синтезом компонентів стехіометричного складу, для всіх фракцій порошків має 
місце зростання коефіцієнта термо-Е.Р.С. із збільшенням різниці темпе ур між гарячим і 
холодним його кінцями. Для зразків нестехіометричного складу, як із ад ком свинцю, 
так і надлишком телуру, ця зміна має протилежний характер. Таку різницю можна пов’язати 
із можливою сегрегацією надлишкових компонентів, які не виявляються рентгенографічно і 
накопичуються на границях зерен, провідність яких зростає із підвищенням тем атури, а 
також активаційними процесами, що є причиною еншення величини термо-ЕРС. 

Леговані вісмутом зразки володіють електронною провідністю  абсолютним 
значенням коефіцієнта термо-ЕРС ≈ 150 мкВ/К при 0 С. Питома електропровідність 
холоднопресованих зразків з різною концентрацією домішки приблизно однакова і становить 
7,9 (Ом·см)-1 для Pb49.95Te50.00Bi0.05 та 10,5 (Ом·см)-1 для Pb49.00Te50.00Bi1.00 (для фракції 0,05 -
 0,5 мм.). Дані значення є значно нижчими від електропровідності зразків отриманих 
методом гарячого пресування і водночас на порядок вищими за відповідні значення для 
нелегованих зразків отриманих методом холодного пресування. Коефіцієнт термо-ЕРС для 
зразків з концентрацією домішки 1.00 aт. % є меншим в середньому на 20 мкВ/К аніж для 
зразків з концентрацією 0.05 aт. % (рис.2). Враховуючи концентраційну поведінку п

1

2

-160
-140
-120α

, м
к bTe:Bi (1 – Bi = 0.05 aт. %, 2 –

 Bi = 1.00 aт. %) від різниці 
температур ΔТ між гарячим і 
холодним кінцем  зразків 

-100
-80
-60

50 150 250 350

ΔТ, С

В/
К

Рис. 2. Залежність коефіціє-нта 
термо-ЕРС (α) для брикетів 
термо-електричного плюмбум 

 бісмутом 

пресованих з фракцій розміру d 
= 0,05 - 0,5 мм. 

З о 
сув

відпал термоелектричних брикетів PbTe:Ві на повітрі. 
В  відпалені протягом 6 год на 

ітр  PbTe:Ві характеризуються 
покр ровідність зростає від 
σ ≈ 10 (Ом·см)-1 для невідпалених зразків до σ ≈ (600-1400) (Ом·см)-1 для зразків підданих 
відпалу. Коефіцієнт термо-ЕРС при цьому зменшується від α ≈ - 150 мкВ/К до α ≈ - 60 мкВ/К. 

телуриду, легованого
P

 
важаючи на те, що термоелектричні зразки отримані за технологією холодног

пре ання характеризуються низькою питомою електропровідністю то з метою її 
підвищення було проведено 

 результаті проведених досліджень, встановлено, що
пов і при температурі Т = (220-270) С холодно пресовані зразки

ащеними термоелектричними параметрами: електроп
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Темпер дною 
залежністю  
інтервалі палених 
зразках зн 00 С α2σ 
=4,25 мкВт/(К2см). 

атурна залежність електропровідності відпалених зразків характеризується скла
, тоді як коефіцієнт термо-ЕРС рактично не змінюється у досліджуваномуп
температур – (30 – 270) С. Термоелектрична потужність у кращих від
ачно перевищує цю величину для невідпалених і становить при Т = 1
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Рис.3. Залежність питомої електропровідності (а) та коефіцієнту термо – ЕРС (б) від 
температури зразка PbTe:Bi після відпалу при Т = 220 К на протязі 6 год. 
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КРИСТАЛОХІМІЯ ТОЧКОВИХ ДЕФЕКТІВ ТА ФІЗИКО-
ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЦИНК ХАЛЬКОГЕНІДІВ 

 
Гургула Г.Я., Вінтоняк Т.П., Фреїк Н.Д., Вадюк М.П. 

 
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, вул. Шевченка, 57, 

м. Івано-Франківськ, Україна, 76018, freik@pu.if.ua 
 

Підвищений інтерес до напівпровідників AIIBVI і, зокрема, ZnX(X=S, Se, Te), 
пов’язаний з їх практичним використанням – це світлодіоди і лазери ближнього 
інфрачервоного і видимого діапазону оптичного спектра, сонячні елементи, датчики 
рентгенівського і гама-випромінювання, бар’єрний матеріал для створення низькорозмірних 
структур – та як модельних об’єктів для теоретичних досліджень. Не дивлячись на 
багаточисельні літературні дані, серйозною проблемою є відсутність достовірних фактів про 
природу і зарядовий стан точкових дефектів та їх вплив на комплекс кінетичних 
властивостей. Крім того, не вияснені до кінця механізми формування заданого типу 
провідності, що є важливим при виготовленні джерел і детекторів електромагнітного 
випромінювання. 

Методами кристалохімії виконано аналіз дефектних підсистем у чистих ZnX(X=S, Se, 
Te) та легованих ZnX:Cu(Mg, In, O), ZnX:O:Cu(In) цинк халькогенідах та твердих розчинах 
на їх основі ZnSехS1-х, ZnSeхTe1-х, ZnSхTe1-х. Розроблено кристалоквазіхімічні формули для 
нестехіометричних n-ZnX, p-ZnX і самолегованих n-ZnX:X, p-ZnX:Zn кристалів та визначено 
вид і зарядовий стан домінуючих точкових дефектів, знайдено залежності їх концентрації (N), 
концентрації вільних носіїв (n, p), холлівської концентрації носіїв струму (nH) від величини і 
характеру відхилення від стехіометрії та вмісту самолегуючого елемента, встановлено умови 
реалізації термодинамічних n-p- або p-n-переходів.  

Зокрема показано, що домінуючими дефектами у n-ZnS є міжвузловий цинк iZn+

, 
2
iZn +  та вакансії сульфуру 2

SV + , у n-ZnSе – міжвузловий цинк iZn+

, 
2
iZn +

, вакансії селена SeV+  
2 −− +комплекси Zn SeV V , у е – міжвузловий цинк ( )  n-ZnT  iZn+

, 
2
iZn +  та вакансії телуру 2

TeV + . Для і 

матеріалу p-типу –  (p-ZnS, р-ZnSe) і вакансії цинку2
ZnV − , ZnV−  ZnV  та міжвузловий телур iTe2 2− −  

 гомогенності) із двозарядними 
(p-ZnTe) відповідно. 

Зокрема для n-ZnS (надлишок цинку в межах області
вакансіями сульфуру ( ) та міжвузловими атомами (2

SV +
iZn+ , 2

iZn + ) цинку легуючий кластер 

 ( )( ) ( )/ / 0 / / / /
Zn S S (1 )1 iZn

V V Zn Zn V V Zn•• •• ×
γ −γбуде мати вигляд −γ+ → , а

за умов йонізації і диспропорціювання
γ + δ відповідн

 кристалоквазіхімічна формула, 

 міжвузлового цинку 
о  ( )( ) ( )( ) ( )( ) ( )( ) /

1 1 1 1i i
Zn Zn Zn 1 1 e× • ••

α −γ α −γ −δ α −γ δ→ + α − , 

( )( ) ( ) ( ) ( ) (1n S
S V Zn× •• ×

−α α )/ / / / / / / /
Zn S S (1 ) (1 ) (1 ) (1 )1 i Z iZn

(1 )Zn S Zn V V Zn Zn Zn V× × •• × ×
γ −γ −α αγ α −γ α −γ−γ− α + α → →

  

 ( ) ( ) ( )/ / /
(1 ) (1 ) 1 (1 )Zn S i

Zn V S V Zn 2 e× × •• ×
−α +αγ α −γ −α α −γ→ + αγ →  (1) 

( ) ( ) ( ) ( )/ / /
(1 ) (1 ) 1 (1 )(1 ) (1 )Zn S i

Zn V S V Zn Zn 1 e× × •• • ••
−α +αγ α −γ −α α α −γ −δ α −γ δ→ + α + γ + δ − γδ . 

Тут α - відхилення від стехіометричного складу; γ - частка атомів цинку у вузлах 
кристалічної ґратки ZnZn× ; δ – коефіцієнт диспропорціювання міжвузлових атомів цинку; /e  – 
електрони, “х”, “0” – нейтральний та нульовий заряди відповідно. Рівняння повної 
електронейтральності в цьому випадку запишеться як 2 2 2

Zn i i S2 V n Zn 2 Zn 2 V− + + +⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤+ = + +⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ . 

 187



Лашкарьовські читання – 2012 

При самолегуванні n-ZnS сульфуром (n-ZnS:S) домінують двозарядні 2
iZn +  і 

однозарядні iZn+  міжвузлові атоми цинку, двозарядні вакансії сульфуру 2
SV +  та двозарядні 

вакансії цинку 2
ZnV − , а кристалоквазіхімічною формулою буде вираз 

( ) ( ) ( )/ /
(1 x)[(1 ) ] (1 )(1 x) x (1 )(1 x) x (1 x) (1 )(1 )(1 x) (1 )(1 x)Zn S i

Zn×
− −α V S V Zn Zn× •• • ••

+αγ α −γ − + −α − + α − α −γ −δ − α −γ − δ +
 

/(1 )(1 x)e 2xh•+α − γ + δ − γδ − + .    (2) 
Рівняння електронейтральності матиме вигляд 

2

Із збільшенням вмісту сульфуру концентрація електронів зменшується, відбувається 
конверсія провідності з n- на p-тип і подальше зростання концентрації дірок. Процеси 
переходу кристалів від n- до p- типу зумовлені зменшенням концентрації [ ], парціальний 
коефіцієнт компенсації яких спадає із збільшенням вмісту сульфуру .1, а). При 
збільшенні цинку в p-ZnS:Zn має місце зменшення концентрації вакансій цинку [

2 2
Zn i i S2 V n Zn 2 Zn 2 V p− + + +⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤+ = + + +⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ . 

2
SV +

 (рис
 ZnV− ] та 

] за рахунок їх “заліковування”. При цьому зростає концентрація вакансій сульфуру 
], відбувається конверсія провідності з p-типу на n-тип і подальше зростання 

концентрації електронів (рис. 1, б).  

[ 2
ZnV −

[ 2
SV +

 

  
Рис. 1. Залежність концентрації переважаючих точкових дефектів N: 1 – [ ], 2 – [2

ZnV −
ZnV− ], 3 – 

], 4 – [ ], 8 – [ ], основних носіїв 5 – n, 6 – p та холлівської концентрації 7 – nH, у 
n-Zn ки, 
γ = 10 , δ 

[ 2
SV + 2

iZn +
iZn+

S:S (а) та p-ZnS:Zn (б) від вмісту легуючих компонентів [S] (α = 0,6·10-4 ат. част
-5 = 10-5) та [Zn] (β = 0,6·10-4 ат. частки, μ  = 10-5, ε = 10-5). 

 

у а емВизначено кристалохімічні механізми лег вання цинк х лькогенідів ел ентами різних 
підгруп Періодичної таблиці (Сu, Mg, In, O). Показано, що якщо купрум у ZnSe:Cu 
розміщується у міжвузлях ( iCu+ , 2

iCu + ), магній і індій заміщають цинк у катіонній підґратці 
( ZnMg× , ZnIn+ ), то оксиген у n-ZnS заміщає халькоген ( ), а у p-типі – вкорінюється у XO×

міжвузлях ( 2
iO − ). При подвійному легуванні у ZnS(Se):O:Cu формуються комплекси 

Zn( i ZnO V ), ( X i ZnO Cu V ) різного зарядового стану та нейтральні і однозарядні асоціати 

( )Zn ZnIn V
×+ − , ( )2In V

−+ −  і ( )2O Zn V
X

Zn Zn X i Zn

−× + −  у ZnS(Se):O:In відповідно. На основі вперше 

x 1-x x 1-x
ф  а

розроблених кристалоквазіхімічних формул та рівнянь повної електронейтральності для 
твердих розчинів ZnSexS1-x, ZnSe Te , ZnS Te  встановлено механізми їх утворення та 
дефектну підсистему, визначено умови ормування термодинамічних n-p- бо p-n-переходів 
у системах n(p)ZnS–p(n)ZnSe, n(p)ZnSe–p(n)ZnTe, n(p)ZnS–p(n)ZnTe, а також зміну 
концентрації основних носіїв n(p) у n(p)ZnS–n(p)ZnSe, n(p)ZnSe–n(p)ZnTe, n(p)ZnS–n(p)ZnTe. 
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Халькогеніди свинцю – напівпровідникові сполуки IV-VI, як  характеризуються 

вузькою забороненою зоною. Активні дослідження цих матеріалів впродовж останніх 
десятиліть зумовлені їх важливістю для інфрачервоних датчиків (IR), лазерів, світло-
випромінюючих пристроїв, фотоелектрики, високотемпературної термоелектрики. 

Легування суттєвим чином впливає на електронні стани і властивості 
напівпровідникових матеріалів та наноструктур на їх основі. Із літературних джерел відомо, 
що домішки V групи Періодичної таблиці (Sb, Bi) по різному впливають на енергетичний 
спектр електронів у PbTe, що пов’язують із амфотерними властивостями. Елементи III групи 
Періодичної табли

і

 кристалічному плюмбум телуриду 
надзви
скла , щ до в вчен шу
чергу  те  енергії [3]. 

ті, на ос аче  тем
  та

Для чистих кристалів PbTe сумарна рухливість при зменшенні температури повинна
зростати. При цьому, в області низьких температур переважає розсіювання на вакансі
остом температури – на фононах. Однак, введення домішки робит

урах визначальним домішкове розсіювання (рис. 1, крива 4). При ні 
температури починає зростати внесок розсіювання на вакансіях (рис. 1, крива 2), устичних 
фонон

рис  
 ,

-70) К (для 0,4 ат. % Tl) (рис. 1). 
ється від азотних температур і вище

(рис. 1, крива 5), можна пояснити існуванням зони важких дірок із відносно великою 

ці елементів (Ga, In, Tl) у напівпровідниках IV-VI утворюють глибокі 
резонансні домішкові енергетичні рівні. Талій у халькогенідах свинцю є глибоким 
акцептором, причому домішкові стани Tl мають одноелектронний характер. Енергетична 
відстань рівня талію від верху валентної зони для PbTe складає 0,22 еВ при температурах, 
близьких до 0 К [1]. Стибій як і вісмут є донорною домішкою, яка має чи не найважливіше 
значення для плюмбум телуриду. Введення даної домішки робить можливим контроль 
концентрації електронів як в кристалах так і у тонко-плівкових структурах PbTe для 
оптимізації на їх основі, параметрів перетворювачів термоелектричної енергії n-p переходів 
для лазерних діодів, тощо [2]. Крім того, стибій надає

чайно низької (порівняно із іншими розглядуваними легуючими домішками) граткової 
дової теплопровідності о безперечно підвищує інтерес и ня його дії у пер  
 в якості матеріалу для рмоелектричних перетворювачів
У робо нові варіаційного принципу, визн но пературні та концентраційні 

залежності рухливості носіїв заряду для кристалів PbTe, легованих вісмутом, стибієм  
талієм. 

Таблиця 1 
Електричні параметри PbTe, легованого талієм при температурах 77 К та 300 К. 

 77 К 300 К 
ат.% Tl σ, Ом-1 м-1 р 10-18, см-3 μ, см2/Вс см-1 p 10-18, см-3 μ, см2/Вс σ, Ом-1с

0,01 4874 2,97 648   10235 282 2,7 
0,2 7135 5,7 7849 437 336 4,8 
0,4 1852 10,4 1111 8,9 148 211 

 
ях, а із 

р ь при низьких (гелієвих) 
температ збільшен

 ак
ах (рис. 1, крива 1), а від температур 15-30 К збуджуються і оптичні коливання 

кристалічної гратки ( . 1, крива 3). З цих позицій добре пояснюється наявність піку на 
температурній залежності рухливості, який залежно від вмісту домішки  розташований в 
інтервалі температур (50-90) К (для 0,01 ат. % Tl) та (50

Зменшення сумарної рухливості, яке спостеріга  
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Таблиця 2. 
Електричні параметри PbTe, легованого вісмутом при різних концентраціях домішки 

 0.25 ат.% 0.5 ат.% 1 ат.% 
T, K n, 1019 см-3 μ, см2/Вс n, 1019 см-3 μ, см2/Вс n 1019, см-3 μ, см2/Вс 
77 1,83 4227 3,79 1818 7,39 773 
200 1,5 1292 2,7 667 4 333 
300 1,62 583 3,36 409 6,16 181 

  
б) 

 Т а з ивості носіїв заряду для PbTe: і із рахуванням 
розсіювання носіїв на: короткодіючому потенціалі вакансій (1), акустичних фононах (2), 

оптичних 

а) 
Рис. 2. емпературн алежність рухл В в

фононах (3), домішці (4), експеримент (5). Вміст домішки Ві, ат.%:0,25 (а) і 1 (б).

Із температурних залежностей рухливості носіїв (рис. 2) помітно, що домінування 
домішкового розсіювання зміщується на бік вищих температур (рис. 2,а,б – криві 4) з 
збільшенням вмісту домішки. Так, зокрема, для вмісту домішки 0.25 ат.% Ві зміна 

(~ 1,2 m х діро
дає
нь ься,
ми ня концентрації важких 

дірок із ростом температури, в результаті чого зростає середня ефективна маса дірок. 

Як видно із таблиці 2, підвищення температури обумовлює зменшення величини 
рухливості носіїв заряду за рахунок зрос ання інтенсивності процесів розсіювання До 

егу міш

домінуючого механізму розсіювання на оптичних фононах відбувається при температурі 

0) ефективною масою. Енергетична щілина між краями зони важких та легки к 
при 0 К скла  0,17 еВ і зменшується із температурою зі швидкістю -4·10-4еВ/К. Таким 
чином, відста між зоною провідності і зоною важких дірок не змінюєт  а щілина між 
двома валентни  зонами – зменшується. Це зумовлює збільшен

       
а)                                                                                  б) 

Рис. 1. Температурна залежність рухливості носіїв заряду у PbTe:Tl при різному вмісті 
домішки Tl: 0,01 ат.% (а), та 0,4 ат.% (б). Крива 1 відповідає розсіюванню носіїв на 

акустичних фононах, 2 – на корот

 

кодіючому потенціалі вакансій, 3 – оптичних фононах, 
4 – на домішці, 5 – сумарне розсіювання із врахуванням (1)-(4). 6 – експеримент.

т . 
зменшення величини рухливості основних носіїв призводить також збільшення концентрації 
л ючої до ки, що теж пов’язано із впливом механізмів розсіювання. 
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Таблиця 3 
Електричні п  домішки араметри PbTe, легованого стибієм (Sb) при різних концентраціях

 1 ат.% 1.5 ат.% 2 ат.% 
T, K n, 1019 см-3 μ, см2/Вс n, 1019 см-3 μ, см2/Вс n 1019, см-3 μ, см2/Вс
300 5,3 303 6,8 195 8,9 141 
450 4,9 194 6,3 97 8,4 67 
600 4,6 113 5,9 58 7,9 35 
800 4,2 78 5,3 48 7,5 21 

  

ості носіїв аряду за ахунок ростання інтенсивності процесів р зс ювання. До 
зменшення величини рухливості основних носіїв призводить також збільшення концентрації 
легуючої домішки, що теж пов’язано із впливом механізмів розсіювання, аналогічна 
поведінка спостерігалась і для зразків легованих вісмутом, проте в даному випадку ми більш 
явно спостерігаємо дані закономірності. 

а) б) 
Рис. 3. Температурні залежністі рухливості носіїв заряду для PbTe:Sb із врахуванням 

розсіювання носіїв на: короткодіючому потенціалі вакансій (1), акустичних фононах (2), 
оптичних фононах (3), домішці (4), 5 – сумарне розсіювання із врахуванням (1)-(4) та  

6 – експериментальні дані. (а) – концентрація домішки 1 ат.%; (б) – 2

близькій  при цій 
т
п
кімнатну. 

величини 
рухлив з р з  о і

ність 
зм ін ан ва іл он ую ки 
вирівнюєтьс  о

е спостерігається з домін  меха  розсіювання і з зб енням 
концентрації л ої доміш -2 ат.%  перш гу пов’яз із тим, щ аному 
температурном рвалі і даному і домі значення і зміна 
достат

. 817-842 (1988). 

onon 
Scatter

до кімнатної (рис. 2,а – крива 3). Натомість при вмісті домішки 1 ат.% Ві
емпературі ще домінує розсіювання на йонізованій домішці (рис. 3,б – крива 4). Це 
ідтверджує той факт, що всі атоми домішки йонізуються при температурах вищих за 

Як видно із таблиці 3, підвищення температури обумовлює зменшення 

 ат.%. 

Температурні залежн ухливості носіїв заряду (рис. 3) підтверджують відсутості р
іни дом уючого мех

я внесок всіх
ізму розсію
меха ізмів р

ння. Із зб
зсіювання (

ьшенням к
рис. 3, ). 

центрації лег чої доміш
н
міни 

б
нізмууючого ільшН

егуюч ки (1 ). Це в у чер ано о в д
у інте при  вміст шки  рухливост та її 

ньо мала (20-300 см2/Вс).  
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Дихалькогеніди кремнію (SiS2, SiSe2) відносяться до небагатьох бінарних сполук, які 

можуть бути одержані як в кристалічному, так і в склоподібному станах. Підвищений інтерес 
до склоподібного дисульфіду кремнію, активованого сріблом та міддю, обумовлений 
наявністю іонного типу провідності [1].  Крім того, стекла SiS2, активовані літієм, успішно 
використовуються в якості твердотільного електроліту в батареях та акумуляторах [2,3]. Все 
це стимулює поглиблене вивчення фізичних властивостей кристалічної та склоподібної фаз 
SiS2. 

Так як, більшість оптичні, фотоемісійн
фотоелектричні, фотолю  будов  
енерг  
зони 

ї 
зонної у 
електронної 2 повий 
аналіз дозволив встановити симетрію хвильових функцій у ряді високосиметр к 
зон

1. ічна . Дисульфід кремнію кристалізується в  структурі з 
пар а  5 ор

і, 
и

фізичних властивостей дисульфіду кремнію (
мінісцентні та інші) можна пояснити особливостями

етичних зон в k-просторі й величинами міжзонних проміжків у різних точках першої
Бріллюена, тому актуальним є розрахунок  електронної структури SiS2. 

В даній роботі методом функціонала густини (DFT) проведені розрахунки енергетично
 структури, повної та локальних парціальних густин станів і просторового розподіл

 густини валентного заряду ромбічного SiS . Виконаний теоретико-гру
ичних точо

и Бріллюена і встановити структуру зонних представлень валентної зони. 
Кристал  структура

=
 

4
ромбічній

aт – 26
2hD , якми ґратки a  9.583, b = .614, c = 5.5 ова група Ibаметр 7 Å, прост а має 

об’ємноцентровану комірк тирма формульними ицями [ новним ктурним 
елементом ромбічного SiS етраедр iS4], ув’  між соб  спільним брами в 
нескінчені ланцюжки в напрямку осі с 1). В елементарній комірці містят ва таких 
ланцюжки. Відстань між ланцюжками 5,55 Å, а міжатомні відстані
Å. Від

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. 

у з чо  один 4]. Ос  стру
2 є т и [S язані ою и ре

(рис. ься д
 Si–S = 2,133  в тетраедрах

мінність в значеннях валентних кутів S–Si–S = 81, 99, 114 і 116°, вказує на сильне 
спотворення координаційних тетраедрів [SiS4]. 
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 Рис. 1. Кристалічна структура ромбічного SiS2.

a 

b c 

Електронна структура. Структура енергетичних зон SiS2, розрахована методом 
функціонала густини з використанням пакету програм ABINIT, наведена на рис. 2, де за нуль 
енергії  прийнято  останній  заповнений  стан,  тобто  верх валентної зони. Як  видно з рис. 2,  
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Рис. 2. Електронна структура ромбічного SiS2. 
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ромбічний SiS2 ю забороненої 
они Eg = 2,64 еВ 1 2
Енергетичний спектр заповнених ть три підзони, розділені між собою 

двома забороненими щілинами. Для ідентифікації  станів, які формують ці підзони, 
ско 3. 
Найбільш низька енергетична мована головним чином 3s-
станами S з незначною домішкою 3s- і 3d-станів Si. Середня підзона, яка розташована в 
ене

 

електронній структурі дисульфіду кремнію знаходить своє відображення ланцюжковий 
хар

к н е

 а на ¼ (через 
два

жку. Натомість 
іон

ю д

1. eng H., Gu N., Machid  2003. – V. 48, № 13. – P. 

 є непрямозонним напівпровідником з розрахованою ширино
 (перехід Т  → Х ).  з

станів SiS2 місти
 природи

ристаємось розрахунками парціальних густин електронних станів, наведених на рис. 
 підзона (–14,64 ÷ –11,77 еВ) сфор

ргетичному інтервалі (–7,78 ÷ –5,45 еВ), сформована однаковим  внеском 3s- і 3p- станів S, 
та 3s-станів Si.  Сама верхня валентна підзона (–4,81 ÷ 0 еВ)  має змішаний характер і за 
своїм складом містить майже однакові внески 3p- станів Sі та 3p-станів S. Вершина валентної 
зони сформована виключно 3р-станами сірки. Електронна низькоенергетична структура 
незаповнених електронних станів (в околі XANES ) формується 3р + 3d станами сірки та 3s + 
3р + 3d станами кремнію.  

В 
актер будови кристалічної структури. Близький до плоского хід віток енергетичного 

спектра в напрям у ланцюжків вказує а квазідвовимірний характер лектронного газу. 
3. Просторовий розподіл електронної густини валентного заряду. На рис. 4 наведені 

карти електронної густини для двох площин (001) та (100), зміщеної уздовж осі
 атома сірки та один атом кремнію в тетраедрі [SiS4]). Анізотропний розподіл електронної 

густини узгоджується з природою хімічного зв’язку в ромбічному SiS2, яка має 
комбінований характер і включає іонну, ковалентну та ван-дер-ваальсову складові. 
Просторовий розподіл густини валентного заряду вказує на існування сильного ковалентного 
зв'язку між іонами кремнію та іонами сірки, які знаходяться в одному ланцю

и, що належать двом різним сусіднім ланцюжках, взаємодіють слабо. Іонна компонента 
визначається частковим перенесенням зарядової густини від атомів кремні о більш 
електронегативних атомів сірки в тетраедрі [SiS4]. 

 
 
 
 
 
 

а) б)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 4. Карти розподілу електронної густини в площинах: а – (001), яка проходить через 

 Si; б – (100), зміщеної уздовж осі а на ¼ (через два атома сірки і один атом кремнію в 
тетраедрі [SiS4]). 

 
 атоми
 
 
P a N., Shigematsu T. // Electrochimica Acta. –
1893–1897. 

2. Kennedy J. H. // Materials Chemistry and Physics. – 1989. – V. 23, № 1–2. – P. 29–50 
3. Pradel A.,  Ribes M. // Materials Chemistry and Physics. – 1989. – V. 23, № 1–2. – P. 121–142  
4. Peters J., Krebs B. // Acta Cryst. B. – 1982. – V. 38, № 4. – P. 1270–1272. 
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 просп. Гагарина 72, Днепропетровск 49010, Украина, e-mail: tonkoshkuras@mail.ru 
 

Одной из проблем, связанной с совершенствованием производства металлооксидных 
варисторных керамик, является изучение явлений деградации их электрических свойств в 
процессе эксплуатации. В [1, 2] показано, что ряд наблюдаемых при этом явлений, в 
частности: симметричная деформация вольт-амперных характеристик (ВАХ) варисторных 
структур определяется тепловыми факторами и их влиянием на концентрацию 
поверхностных электронных состояний (ПЭС) адсорбционного происхождения на границах 
кристаллитов ZnO.  

В настоящей работе проанализирована кинетика изменений температуры и 
концентрации адсорбированных кислородных ионов,  при приложении к варисторной 
структуре высоковольтных (грозовых 8/20 мкс или коммутационных 20/1000 мкс) импульсов 
и при форсированных испытаниях на стабильность [1]. 

Для учета тепловых эффектов в статических характеристиках использовалось 
известное уравнение [1] 

)(
V
aEdT

− 0TTJ
dt

C −= ,                                                       (1) 

где С и а – удельная теплоемкость кристаллического ZnO (~3.2 Дж⋅K-1⋅см-3) и коэффициент 
теплоотдачи варистора; V – объем варистора; Т и dT / dt – средняя температура в структуре и 
скорость ее изменения; Т0 – температура окружающей среды; Е и J – напряженность 
электрического поля и плотность тока через варистор определяемые из его ВАХ как и в [2].  

Параметр a оценивался из паспортных данных варистора по формуле  
a = Pmax  / (Tmax – Tp), где Pmax – номинальная (средняя) допустимая мощность рассеяния при 
указанной температуре окружающей среды Tp); Tmax  – максимальная температура рабочего 
элемента в статическом режиме. Для типичных значений Pmax=1.4 Вт, Tmax=115°С  и  
Tp=85°С  коэффициент теплоотдачи варистора a=0.047 Вт⋅К-1. 

В соответствии с [2],  для анализа адсорбционо-десорбционных процессов можно 
использовать кинетическое уравнение вида 

S
kTENS Nee

dt
dN

S /Δ−− −= να μ
,                                                (2) 

где NS – концентрация хемосорбированных молекул кислорода, принимаемая равной 
концентрации ПЭС; t – время; α, μ, ν  – константы, слабо зависящие от температуры; k – 
постоянная Больцмана; ΔE – энергия активации десорбции, оцениваемая суммой энергии 
ионизации ПЭС и энергии физической адсорбции молекулы кислорода. 

Неизвестные коэффициенты определялись путем аппроксимации экспериментальных 
кинетических изотерм адсорбции, приведенных в [3] зависимостью dNS /dt=α еxp(-μ NS), и из 
уравнения (2) при dNS  /dt=0 (α / NS0 = 8,4 c-1;  μ NS0 = 4,9; NS0  ≈ 1014 cм-2). 

При воздействии на варистор импульса тока прямоугольной формы длительностью 
20 мкс для (1) и (2)  начальные условия имели вид T(0)=T0 ,  NS(0)=NS0  (NS0 – равновесное 
значение концентрации ПЭС при T0), а для анализа релаксации варисторной структуры после 
оконч а, до 
которой структура разогрелась за время прохождения импульса). 

ания действия указанного выше импульса −  T(0)= Tm , NS(0) ≈ NS0 (Tm – температур
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При протекании через варистор импульса тока температура линейно возрастает до 
некоторых значений Tm, определяемых амплитудой и длительностью импульса. 
Значительных изменений концентрации ПЭС не наблюдается, т.е. постоянная времени 
десорбции значительно превышает длительность импульса и следовательно время разогрева 
варисторной структуры. 

 

Рис. 1. Кинетика изменения температуры (а) и концентрации ПЭС (б) после окончания 
импульса при энергии абсорбции (поглощения) варистора W, Дж: 1 – 1400; 2 – 2800; 3 – 4100  

(размеры образца D=40 мм, h=3,3 мм). 
 

После прекращения действия импульса тока температура образца снижается в течение 
10 и более минут (рис. 1, а). Изменение концентрации ПЭС протекает в два этапа, на первом 
из которых преобладает десорбция до10 секунд, а
более минут). Время охлаждения образца (~ 10 

 на последующем – адсорбция (до 200 и 
минут), также чти не зависит от 

температуры, до которой нагрелся образец во время импульса. Таким образом в качестве 
постоянной времени τрел, оценивающей паузу неработоспособности варистора после гашения 
высоковольтного импульса, следует взять среднее время адсорбции, его оценка для 
высоковольтных варисторов τрел ~  102 минут. 

При воздействии на варисторную структуру коммутационных импульсов кинетика 
адсорбционнно-десорбционных явлений носит аналогичный характер. Анализ приводит к 
близким оценкам времени восстановления варистора.  

Форсированный режим старения заключается в пропускании плотности тока 
0.1 А/см2 при температуре окружающей среды 85°С. Основной причиной изменений 
концентрации ПЭС является скачкообразное изменение температуры (на ± 65 К) при 
помещении и извлечении образца из печи. Установлено, что после увеличения температуры 
концентрация ПЭС уменьшается за счет десорбции кислорода в течение времени ∼ 10 минут. 
Уменьшение температуры обуславливает восстановление исходной концентрации ПЭС в 
течение нескольких часов. Это свидетельствует о необходимости выдержки образцов в 
течение времени превышающего 3…5 часов для получения корректных данных о деградации 
экс
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Особливо трівців сті електронної польової емісії з Si-Ge наноос
 

Стеблова Ольга 
 

их технологій Київський національний уніІнститут висок верситет імені Тараса 

ький 
рівень  
систе омів 
елементів

н

ного розсіювання світла (КР-Raman 
scatteri

дослідження структури і складу зразка. Отримано зображення на 
яких видно конусні і пірамідні наноостровці. Середні ви
кути при основі 1100 і 260 відповідно.На окремих зразка

 
плоскі о і о  ї з

них нами використовувався 
програ

 стру  квантові ефекти, які впливають  на 
польові емісійні властивості [4]. 

На рис.1,a наведена ВАХ емісійного струму при ЕПЕ з Si-Ge з наноострівців та 

ділянки негативного 
дифере

Шевченка, вул. Глушкова,2,     e-mail: vitasteblova@rambler.ru 
 

Прилади на основі Ge-Si мають  рядом переваг, це і висока швидкодія, і низ
 шумів, можливість досягнення високих частот від 2 до десятків ГГц. Si-Ge - повна
ма твердого розчину з кубічною алмазною структурою. Різниця в сталих гратки ат

 Si та Ge і різне відсоткове співвідношення в складі Ge і Si при отриманні сплаву 
обумовлює різні унікальні ефекти, що впливають на електронні, оптичні, термодинамічні, і 
механічні властивості [1]. 

Застосування ефекта впорядкованості в масивах острівців нанометрових розмірів у 
гетеросистемах Ge-Si дозволило отримувати бездефектні квантові точки малих розмірів, це 
дало можливість більш чітко визначати оптичні та електронні властивості зразків [2]. Для 
розширення застосування структур з нанокластерами германію в кремнії дуже важливий 
пошук шляхів знижен я їх розмірів, збільшення густини  розподілу по поверхні і ступеня 
упорядкування [3]. При формуванні досліджуваних зразків  використовувався метод 
молекулярно-променевій епітаксії. Нарощувалися 8 бішарів лоїв товщиною 3-4 нм при 
температурі 6000С. У нашому випадку вміст германію в зразках був близько 30%, а кремнію 
70%, За допомогою методу спектроскопії комбінацій

ng), який являється інформативною методикою для дослідження напівпровідникових 
нанообьектів, виконано 

соти пірамід 3 нм, конусів – 10нм, 
х Si-Ge наноострівці були покриті 

кремнієвою плівкою товщиною 50 нм. 
Проводились дослідження особливостей електронної польової емісії (ЕПЕ) зі зразків, 

що містять Si-Ge наноострівці. 
Вимірювання вольт-амперних характеристик досліджуваних зразків проводилися у
й діодній к нф гурації в роб чій камері високовакуумно установки  безмасляною 

відкачкою. Тиск залишкових газів у камері підчас проведення експериментів не перевищував 
4х10-7 мм рт. ст. Як анод використовували пластину з кварца покриту ІТО. Вимірювання 
ЕПЕ проводилися за допомогою автоматизованої системи вимірювання ВАХ Keithley-2410. 
Для автоматичного вимірювання та збору отриманих да

мний пакет Labtracer 2.0 компанії Keithley. 
Емісія зі структур Si-Ge залежить від розміру окремих наноострівців. Відомо, що 

нанометрові розміри емітерних ктур викликають

відповідна характеристика в координатах Фаулера – Нордгейма (Ф-Н) ln(І/U2)=f(1/U) 
(рис.1,b). 

Крива на рис 1,b має два різні нахили у високовольтній і низьковольтній областях, 
крім того спостерігаються піки струму, на характеристиках виділяються 

нціального опору.  
 
 

 197



Лашкарьовські читання – 2012 

 

 
Рис.1 ВАХ емісійного струму з Si-Ge нанострівців при напрузі в інтервалі 400-500В 

(а), та відповідно характеристика в координатах Фаулера- Нордгейма (b). 
 
 Як правило при вимірах ЕПЕ залежність повного струму від напруги представляється 

у вигля
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ді: 

             ( )2 exp ,bI aU U= −
                                                            (1)   

де І – п  ― ковний струм, а U – напруга вершини вістря, a ,  b   оефіцієнти, які задаються 
виразами [5]: 
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де α – ефективна площа емітуючої поверхні; β – коефіцієнт підсилення 

електричного поля; b – нахил прям В= 71087,6 ⋅ , А=1.54х10-6 ої, , 
    Величина β  постійна і залежить від геомет ми вістря і відстані анод і емітер. ричної фор

ової емісії, аВизначення параметрів електронної поль  саме: ефективної площі емісії, 
роботи виходу і коефіцієнта підсилення електричного поля пов'язано, з багатьма 
уднощами. тр

Із нахилу ВАХ в координатах ФН можна визначити коефіцієнт підсилення 
ектричного поля: ел

b
В 2

3

95.0 φβ ⋅⋅
=

                                              (3)      



Лашкарьовські читання – 2012 

При розрахунку коефіцієнта підсилення електричного поля враховуємо що робо
 n Si становить ф = 4.15 eВ.Нахили кривих в високовольтній і низьковольтній

та 
виходу  
областях b1 = 8013, b2 = 3923 відп  згідно рівняння (3) значення 
коефіцієнта підсилення електричного по  пірамідоподібних наноострівців 
становлят

Ви ій 
потенціальній я . 

овідно. Розраховані
ля конусоподібних і

ь β1 = 82,57, β2 = 40,.043 відповідно. 
 никнення резонансних піків може бути пояснено квантування рівнів в трикутн

мі на границі розділу Si-вакуум в сильному електричному полі
Наявність двох ділянок з різним нахилом на ВАХ емісійного струму в координатах 

ФН пов’язана з особливостями форми наноострівців. На початковому етапі емісія 
відбувається з більш високих конусоподібних острівців, а при вищих полях в емісійний 
струм починає давати вклад емісія з менших (нижчих) пірамідальних наноострівців. 
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Основні електричні та оптичні властивості кристалів визначаються точковими 
дефектами, присутність яких у гратці зумовлена як нестехіометричністю так і іншими 
чинниками (опромінення, легування та ін.). Проте відсутність у літературі достовірної 
інформації про енергії утворення дефектів є перешкодою на шляху визначення їх 
концентрацій та встановленні кількісних показників впливу на електричні, оптичні чи інші 
властивості матеріалів. 

Труднощі, які виникають при обчисленні енергій утворення точкових дефектів з 
„перших принципів”, пов’язані, в першу чергу, зі складністю розв’язку системи відповідних 
квантово-механічних рівнянь. Тому пошук відносно простих методів аналітичного 
визначення енергій утворення точкових дефектів є актуальним.  

На даний час існує ряд матеріалів дефектна підсистема яких є, відносно, мало вивченою. 
До них відносяться халькогеніди германію і самарію. GeTe, GeSe, GeS належать до 
напівпровідникових сполук групи А4В6 і є ефективними матеріалами для термоелектричних 
перетворювачів енергії [1]. Особливості електронної структури кристалів моносульфіду 
самарію зумовлюють ряд характерних тільки для цього матеріалу властивостей, які у свою 
чергу 

 [2], а також 
виникн

іали характеризуються односторонньою областю гомогенності на стороні 
телуру для марію для SmS. Я ульфіді, за 

вати 
к  

ної роботи є визначення енергій утворення вакансій металу та халькогену а 
також антиструктурних дефектів у кристалах халькогенідів германію та у моносульфіді 
самарію. , із використанням иманих значе й аналіз 
дефектної підсистеми нестехіометричних кристалів SmS у температурному діапазоні (300-
1100) К. 

Енергії

ом 
гія 

 атомами з 

ормулі (1) тільки перші два доданки, ми використали її для визначення 
енергії утворення антиструктурного дефекту. З урахуванням різної кількості зв’язків у 
сполуці та кристалах компонентів, використовувана формула матиме вигляд: 

використовуються і можуть бути використані у практичній діяльності. Зокрема, це 
стосується великого тензорезистивного ефекту [2], ізоморфного фазового переходу I роду 
напівпровідник-метал при рекордно низькому для напівпровідників тиску

ення електричної напруги при рівномірному нагріві зразка в умовах відсутності 
зовнішніх градієнтів температури [2]. 

Дані матер
 GeTe та са к у германій телуриді, так і самарій с
в, можна о й тип провідності. Це дозволяє викорипевних умо тримати металічни стову

подібні підходи до вивчення власних точкових дефе тів у згаданих кристалах. 
Метою да

А також  отр нь провести термодинамічни

 утворення вакансій, згідно [3], розраховуються за формулою: 
V 0 Z 1 2E E E E E E= − + + Δ + Δ . (1) K

Величину Е0 вибрано рівною енергії атомізації сполук Eat [3], розраховану шлях
підсумовування стандартної ентальпії утворення складових сполуки [3], Еz – енер
утворення нових зв’язків, Ek – енергія кулонівської взаємодії атомів навколо вакансії: 

Четвертий та п’ятий доданки у (1) відповідальні за зміну енергії зв’язку між
першої координаційної сфери навколо вакансії (ΔЕ1) та між атомами з першої i другої 
координаційними сферами (ΔЕ2).  

Залишивши у ф
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Як це зазначено у роботі [5], найбільша похибка при розрахунках може бути зумовлена 
вибором значень енергії атомізації. Для халькогенідів германію, найбільша різниця між 
розрахованим та літературним значенням енергії атомізації Eat спостерігається для германій 
сульфіду. Характерно, що при визначенні енергій утворення вакансій у халькогенідах 
цинку [5] та кадмію [5], найбільші розбіжності з літературними даними виникають для 
сульфідів металів. 

Як видно з табл.1, енергії утворення вакансій SmS зростають при переході від телуриду до 
сульфіду самарію. Така залежність закономірна і пояснюється посиленням енергій зв’язку 
Sm-X у цьому ряду. Оскільки значення енергій атомізації кристалів моносульфіду самарію є 
великими, то й енергії утворення вакансій металу E(VA) та халькогену E(VB) у них є досить 
значними у порівнянні з кристалами халькогенідів германію [7]. Для сульфіду самарію 
проводили розрахунок енергій утворення вакансій з урахуванням релаксації гратки в її околі. 
В результаті обчислень було встановлено, що як і у напівпровідникових кристалах груп А2В6, 
А3В5 та А4В6 [6],[7], деформації в околі вакансій не перевищують 2-3 % і врахування цього 
ефекту суттєво не впливає на результат розрахунку енергій утворення. 

Рівноважні значення концентрацій точкових дефектів у моносульфіді самарію визначали 
шляхом мінімізації термодинамічного потенціалу кристалу. Вже з аналізу розрахованих 
значень енергій утворення дефектів можна припустити, що концентрація вакансій повинна 
бути значно меншою, аніж концентрація антиструктурних дефектів, оскільки енергії 
утворення цих дефектів відрізняються приблизно вдвічі. Згідно результату розрахунку 
представленому на рис. 1, концентрація VS є більш ніж на п’ять порядків нижчою, аніж 
концентрація SmS. Для вакансій зміна частоти коливань атомів в їх околі була прийнята 
рівною 0,25. Розрахунок зміни частоти коливань атомів в околі антиструктурного дефекту 
дає значення ~1.13. Тобто SmS практично не змінює частоти коливань навколишніх атомів.  

= − .  (2) 

Тут Е0, як і у (1), вважається рівною енергії атомізації сполуки, х1 – кількість звязків між 
найближчими сусідами у халькогеніді германію, Eat, А (В) – енергія атомізації чистих 
компонентів, х  – кількість зв’язків між найбл2 ижчими сусідами у структу ах, які утворюють 
чисті компоненти. 
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Як видно з табл.1, енергії утворення вакансій та антиструктурних дефектів зростають 
при переході від телуриду до сульфіду германію. Така залежність пояснюється посиленням 
енергій звязку Ge-X у цьому ряду. Дещо меншим є внесок зумовлений зменшенням енергії 

Таблиця 1 
Енергії ут орення вакансій та антистр ктурних дефектів у GeTe, GeSe, GeS, SmS 

 
Тип дефекту Е(VA), еВ Е(VB), еВ Е(AB), еВ Е(BA), е

в  у

В 
GeTe 3,99 1,59 4,2 5,58 
GeSe 5,82 2,09 4,70 6,31 
GeS 7,55 3,18 5,79 7,605 
SmS 11.59 10.69 6,24 9,31 

нових зв’язків які утворюють атоми неметалів навколо вакансії у ряду Те – Se – S. Для 
антиструктурних дефектів помітною є також залежність енергії утворення від різниці 
електронегативностей метал-неметал. Для халькогенідів германію ΔХ зменшується у ряду 
GeS – GeSe – GeTe. І саме у такій послідовності зменшуються отримані енергії утворення 
антиструктурних дефектів. 

Нехтування кулоніським доданком при розрахунку енергій утворення антиструктурних 
дефектів, зважаючи на високу діелектричну проникність, вочевидь, не внесе значної похибки 
у результат розрахунку, як і при обчисленні енергій утворення вакансій. 



Лашкарьовські читання – 2012 

 
Рисунок 1. Температурні залежності концентрації електронів (n), йонізованих атомів 

самарію з різними значеннями J (nJ), концентрації атомів самарію NJ, що перебувають у стані 
з різним значенням J та точкових дефектів (1 – 0

SSm , 2 – SSm+ , 3 – 0
SV , 4 – SV− ) для кристалів 

SmS. ♦, ■ – експериментальні дані представлені у [7]. 

Як це видно з рис. 1, концентрація носіїв у матеріалі в області температур (300-500) К 
визначається йонізованими антиструктурними дефектами SSm+ . Причому їх концентрація є 
майже на порядок величини меншою за концентрацію ейтральних дефектів 0

SSm . При 
Т > 500 К концентрація вільних носіїв заряду у зоні провідно

 
сті, окрім антиструктурних 

деф

 стехіометричного складу. 

н

ектів, визначається і електронами йонізованими з f-рівнів атомів самарію. 
Варто звернути увагу на те, що в області температур Т = (500-1000) К розраховані 

значення n майже на порядок відрізняються від експериментальних значень. На нашу думку, 
це пов’язано з тим, що у розглянутій моделі не враховано, наявність другої зони провідності. 
Проте, навіть за умов її врахування, співвідношення між концентраціями антиструктурних 
дефектів та вакансіями халькогену, навряд чи суттєво зміниться. Також зауважимо, що 
концентрація вакансій може змінюватись в залежності від вмісту надлишкових атомів 
самарію. У даній роботі концентрація надстехіометричних атомів самарію, згідно [7], 
приймалась рівною 2·1020 см-3, оскільки саме така кількість надлишкових атомів металу 
утворюється при синтезі SmS із шихти
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Сравнительный анализ электронных рук ных и оптических 
свойств пленок ZnO и Zn Cd O 
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Полу на сида ак на
лы для высок х св их (

рных диодов (ЛД) [1]. Это вызвано, в первую очередь, их прямо- и широкозонным 
характером (3.37 еВ), большой энергией связи экситонов (60 меВ) и значительной силой 
осциллятора [2]. Эти параметры способны обеспечить стабильную экситонную эмиссию ZnO 
в ультрафиолетовой и сине-зеленой области оптического диапазона. Более того, оксид цинка, 
кристаллизирующейся в гексагональной структуре вюртцита, объединяет уникальные 
электрические, акустические и химические свойства, что делает его одним из наиболее 
технологически-привлекательных бинарных соединений [3].  

Критически-важным аспектом при разработке оптоэлектронных устройств, особенно 
СВД и ЛД с высокой производительностью, является инженерия ширины запрещенной зоны, 
для формирования структур с квантовым ограничением [4]. Красное смещение 
энергетической щели и максимума люминесцентного излучения  ZnO может быть 
достигнуто путем создания твердых растворов оксида цинка с оксидом кадмия [5]. 
Общеизвестно, что при создании такого твердого раствора, ширина запрещенной зоны ZnO 
уменьшается, а люминесценция таких полупроводниковых систем может покрывать сине-
зеленую область оптического диапазона [6]. Это видится вполне возможным, учитывая тот 
факт, что CdO является полупроводником группы  AIIBVI с прямой энергетической щелью 2.2 
эВ [7]. В связи с этим, исследование системы твердого раствора Zn Cd O привлекает 
значительный материаловедческий и прикладной интерес. Ранее, другими группами ученых 
уже были изучены свойства пленок Zn1-xCdxO с разным содержанием кадмия [5, 6]. Однако, 
особенности и механизмы  влияния атомов кадмия на электронный и фононный спектр 
оксида цинка освещены в недостаточной мере.  
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Рис. 1. РФЭС спектры пленок  ZnO (a)  и  Zn1-xCdxO (b)  

 
В настоящей работе обсуждаются экспериментальные данные по влиянию атомов 

кадмия на  спектры  рентгеновской фотоэлектронной эмиссии и резонансного Рамановского 
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рассеяния в пленках ZnO, полученных методом магнетронного  распыления на постоянном 
токе.  Кроме того, приведен сравнительный анализ структуры и оптических свойств пленок 
оксида цинка и твердых растворов Zn1-xCdxO. 

Результаты исследования пленок ZnO и Zn1-xCdxO методом рентгеновской 
фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС) представлены на рис.1. 

С помощью РФЭС методики были проанализированы химические и электронные 
состояния цинка, кислорода и кадмия. Выявлено, что остовные уровни   Zn 2p3/2 и O 1s, при 
внедрении кадмия в решетку оксида цинка, претерпевают заметный химический сдвиг. Это 
объяснятся изменением локального химического окружения при формировании твердого 
раствора и связано с гибридизацией и перекрытием плотности состояний матричных атомов 
и атомов замещения, что в свою очередь приводит к перераспределению длин связей, 
вызывая, таким образом, смещение РФЭС пиков в сторону меньших . Предложены 
возм

энергий
ожные механизмы влияния изоэлектронного замещения кадмием на форму и положение 

остовных  электронных уровней и Оже пиков.  
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Рис.2 РФЭС спектры валентной зоны (a) и рентгенограммы (b) пленок ZnO and ZnCdO  

s (002)

 отношению  к модам, относящимся к нелегированному оксиду 
цинку. Такой эффект может быть объяснен увеличением концентрации точечных дефектов 
при формировании твердого раствора, которые могут быть вовлечены  в процессы РРС, 

 
Как следует из результатов исследования валентной зоны (рис.2), полученных для ZnO и Zn1-

xCdxO, при формировании твердого раствора наблюдается смещение максимума валентной 
зоны на 0.3 эВ по отношению к уровню Ферми. Возможно, это связано с увеличением p-d 
гибридизации между 4d состояниями кадмия и 2p состояниями кислорода. 

Рентгенофазовый анализ (рис. 2b) и результаты оптического пропускания  (рис. 3b) 
подтверждают эффективное внедрение ионов Cd2+ в матрицу  ZnO. В частности, об этом 
свидетельствует существенный сдвиг дифракционного пика (002) и уменьшение ширины 
запрещенной зоны Zn1-xCdxO в сравнении с ZnO. 

Вибрационные свойства исследуемых пленок были изучены с помощью спектров 
резонансного Рамановского рассеяния (РРС), представленных  на рис. 3a.  Стоит отметить, 
что в случае твердого раствора на спектрах РРС доминирующими являются три Рамановские 

-1моды, локализированные при 558, 1104 и 1639 cm , которые могут быть связанны с А1(LO) 
фононами  n-го порядка (n=1, 2, 3), соответственно.  Кроме того, интенсивности этих мод 
существенно возрастают по
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таким образом способствуя возрастанию A1(LO) моды. Примечательно, что примесь 
 (ионы кадмия в узлах цинка) может вызывать разрыв трансляционной симметрии 

При этом принцип сохранения импульса станов
замещения
решетки оксида цинка. иться менее строгим и 
фононы с волновыми векторами, в пределах всей зоны Бриллюэна, могут принимать участие 

механизму взаимодействия Фрёлиха порциональной величине волнового 
вектора фонона, то большее ее значение может существенно увеличить внутризонное 
взаимодей площади 
рассеяни утствие 
большего  

ы 
фотолюминесценции и 
уширение пика краевой эмиссии ZnCdO. Кроме того, сравнивая результаты оптического 
пропус в и  о и

Рис. 3. Спектры резонансного Рамановского рассеяния для образцов нелегированного оксида 
цинка и его твердого раствора Zn1-xCdxO  
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в Рамановском рассеянии [8]. Поскольку интенсивность Рамановского рассеяния, согласно 

, является про

ствие Фрёлиха, и, таким образом, привести к возрастанию эффективной 
я. При формировании твердого раствора  вполне ожидаемым является прис
 количества дефектов, чем в случае нелегированного оксида цинка, и поэтому

интенсивность LO-мод увеличивается.  На рис. 3b представлены спектр
 (ФЛ) обсуждаемых пленок. Наблюдается красное смещение 

кания и ФЛ очевидно озрастан е величины сдвига Стокса. Следует тмет ть, что в 
случае твердого раствора сигнал ФЛ существенно уменьшается по сравнению с 
интенсивностью излучения ZnO. Таким образом, интенсификация мультифононных 
процессов РРС, наблюдаемая в пленке Zn1-xCdxO, может быть связана с резким уменьшением 
интенсивности ФЛ, что предполагает лучшие условия для наблюдения обертонов высших 
порядков (рис. 3а).  
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РОЗПОДІЛ ВЛАСНИХ ДЕФЕКТІВ У МОНОКРИСТАЛІЧНИХ 
ЕПІТАКСІЙНИХ ПЛІВКАХ PbTe 

 
Салій Я. П., Стефанів Н.Я. 

 
Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника, вул. Шевченка,57, Івано-

Франківськ, 76018, Україна; e-mail: freik@pu.if.ua 
 
Показано, що розмірні ефекти в монокристалічних плівках PbTe n-типу, вирощених на 

слюдяних підкладках методом гарячої стінки, пов’язані з розподілами як донорних станів, 
так і центрів розсіювання вільних носіїв заряду. Виконана апроксимація експериментальних 
ефективних залежностей провідності σ(d) і добутку коефіцієнта Холла і квадрату провідності 
R(d)σ2(d) від товщини теоретичними залежностями, які є інтегралами від комбінацій 
локальних концентрацій n(x) і рухливостей µ(x), що визначаються розподілами донорів і 
центрів розсіювання, представлених сумами гаусових кривих і горизонтальної прямої. 
Одержано просторові параметри розподілів дефектів росту на межі підкладка плівка і 
дислокацій у наступному шарі. 

Виходячи з шаруватої неоднорідності тонких напівпровідникових плівок PbTe, 
вирощених методом гарячої стінки, виявлено три шари збагачені вільними електронами до 
різних значень концентрації і два шари центрів розсіювання, пов’язаних з різними типами 
кристалічних дефектів: міжфазними границями, дислокаціями, точковими дефектами тощо. 

В роботах [1 - 3] встановлена залежність від товщини властивостей тонких плівок 
халькогенідів свинцю, вирощених епітаксійними методами, викликана пошаровою 
неоднорідністю розподілу дефектів пов’язаних з межею підкладка - плівка. Однак в цих 
роботах аналіз експериментальних концентрації і рухливості вільних носіїв заряду 
виконувався для інтегральних ефективних характеристик, а природнім є аналіз саме тих 
інтегральних електрофізичних величин і їх комбінацій, які при вимірюванні, наприклад 
провідності і сталої Холла, є дійсно пошаровими інтегралами відповідних локальних 
характеристик і їх комбінацій. Крім того, в цих роботах основна увага приділяється процесам 
розсіювання вільних носіїв заряду, однак, не зауважується, що їх концентрація може 
змінюватися на порядок в плівках різної товщини. 

При порівняльному вивченні властивостей плівок і об’ємних зразків та з’ясування 
причин їх розходження необхідно враховувати те, що значну роль може відігравати зміна 
вл  
ристалічної структури конденсату і підкладки, може зменшуватися в міру віддалення від 

и струму і потоку 
тепла 

астивостей з глибиною. Концентрація структурних дефектів, зумовлена неузгодженістю
к
підкладки. Градієнт властивостей має місце і біля протилежної (вільної) поверхні плівки. Тут 
можливий помітний вплив власних дефектів, зумовлених ревипаровуванням конденсату, 
сегрегацією одного з компонентів, адсорбцією і дифузією кисню з атмосфери тощо. 

Зрозуміло, що у шарувато - неоднорідному зразку, величини густин
змінюються з координатою x по товщині плівки. Ми представлятимемо ці значення 

через розподіли концентрацій вільних носіїв заряду n(x), пов’язаних з донорними центрами, і 
розподілами рухливостей µ(x), пов’язаних з центрами розсіювання: 

( )
( )

0
) x

d
d

μ
σ =

∫
, (1) 

(
d

en x dx

( ) ( )
( ) ( )2

2 0

d
en x x dx

R d d
d

μ
σ =

∫
. (2) 

З метою вивчення розподілу електричноактивних дефектів і центрів розсіювання 
вільних носіїв заряду в плівках n-PbTe удосконалено метод, використаний в [4 - 6] для 
одержання розподілу радіаційних дефектів. Одержано просторові параметри розподілу і 
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амплітудні значення концентрацій донорних дефектів в товстій плівці, а також аналогічні 
значення характеристики для центрів розсіювання. 

Плівки стехіометричного складу вирощувались у вакуумній камері методом гарячої 
стінки на слюдяних підкладках [3]. Товщина плівок варіювалась у діапазоні 0.05 – 10 мкм і 
вимірювалась за допомогою мікроінтерферометра із точністю 0.02 мкм. Згідно 
рентгенографічних і електронно-мікроскопічних досліджень плівки мали блочну 
монокристалічну структуру з розміром блоків 5 – 10 мкм. При цьому розмір блоків 
практично не залежав від товщини плівок. Вирощені плівки мали провідність n-типу з 
мінімальною концентрацією носіїв 6×1016 см-3. Виміри проводились при температурах від 
азотної до кімнатної при магнітному полі 1.6 Т. Залежність питомої провідності і сталої 
Холла від тощини плівки представлена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Залежності провідності σ і добутку коефіцієнта Холла на квадрат провідності 

σ2 (T = 100, 200 і 300 К) монокристалічних плівок PbTe n-типу провідності від товщини 
Згідно попереднього аналізу і відбору серед кількох моделей локальні концентрації 

донорних дефектних станів представлено сумою двох нормальних розподілів на фоні 
рівномірного: 

R

( ) ( ) ( )2 2
1 2

1 22 2
1 2

exp exp
2 2d
x d x d

N x N N N
b b

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

3+  (3) 

а локальні концентрації центрів розсіювання — одним нормальним розподілом на 
однорідному фоні: 

( ) ( )2
3

4 52
3

exp
2S
x d

N x N N
b

⎛ ⎞− −
⎜ ⎟= +
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (4) 

Рухливість вільних носіїв заряду обернено пропорційна до концентрації центрів 
розсіювання  

( ) ( )2
31 1

1 22
1ex

x d
x p

32b
μ μ μ− − −

⎛ ⎞− −
⎜ ⎟= + . (5) 

арактеристики розподілів d і b слабо залежать від температури. Також просторові 

і d3 = 0.033 мкм, 

лизькі за величиною до вільного пробігу носіїв струму λ = 0.04 мкм і дебаєвської 
раї обох розподілів d + b, в яких знаходиться 

 

⎜ ⎟
⎝ ⎠

Параметри апроксимації представлено в табл.1., з якої видно, що просторові 
х
характеристики розподілу приграничних джерел вільних носіїв заряду і центрів розсіювання 
близькі за величинами. Максимуми розподілу центрів знаходяться на глибин
що у 1.5 рази ближче до підкладки ніж максимуми розподілу джерел d1 = 0.050 мкм. Ці 
величини б
довжини екранування L  = 0.025 мкм [2]. КD
основна частина дефектів, розташовуються на 0.1 мкм від підкладки, відмінність між ними 
становить 0.01 мкм. Розподіл дефектів другого типу поширюється від 0.6 до 2.1 мкм., їх 
амплітудна концентрація в 15 раз менша ніж дефектів першого типу. 
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Таблиця 1.
ельних залежностей, що апроксимують експериме

100 200 300 

 
Параметри мод нтальні дані 
Т, К 
eN1, Кл/см3 0.41 0.52 0.53 
d1, мкм 0.056 0.048 0.047 
b1, мкм 0.050 0.048 0.047 
eN2, Кл/см  0.035 8 0.037 3 0.03
d2, мкм 1.27 1.48 1.40 
b2, мкм 0.77 0.74 0.71 
eN3, Кл/см3 0.033 0.036 0.034 
μ1

-1, 10-3,В·с см2 0.15 0.20 0.49 
d3, мкм 0.033 0.033 0.031 
b3, мкм 0.052 0.062 0.068 
μ2-1, 10-3,В·с см2 0.068 0.30 0.70 
Концентрація донорних станів поблизу підкладки на порядок перевищує 

концен

. 
Згідно

д ф

в  

 монокристаллических пленках PbTe / 
Н.С. Л

6

IVBVI / Д.М. Заячук, 
В.А. Шендеровський // Український фізичний журнал — 1991. — Т. 36, № 11. — С. 1692—
1713. 

трацію у проміжному шарі і у ~ 20 раз — концентрацію рівномірно розподілених по 
товщині плівки точкових дефектів. 

Амплітудне значення розподілу приповерхневих центрів розсіювання з температурою 
змінюється по іншому ніж фонових, що вказує на їх різну природу: µ1

-1 ~ T1/2, а µ2
-1 ~ T3/2

 даних представлених в [7] перший механізм це розсіювання на поверхні плівки або 
дислокаціях, а ругий це ононне розсіювання. 

 
1. Браташе ский Ю.А. Размерные эффекты в поликристаллических пленках PbTe / 

Ю.А. Браташевский, В.Д. Окунев, Н,Н. Пафомов, З.А. Самойленоко // Физика твердого тела. 
— 1985. — Т. 27, № 3. — С. 723—729. 

2. Александрова О.А. Подвижность носителей заряда в двухслойных структурах 
PbTe/PbS / О.А. Александрова, Р.Ц. Бондаков, И.В. Саунин, Ю.М. Таиров // Физика и 
техника полупроводников. — 1998. — Т. 32, № 9. — С. 1064—1068. 

3. Лидоренко Н.С. Размерные эффекты в
идоренко, Л.А. Гудков, З.М. Дашевский, В.А. Котельников // Неорганические 

материалы. — 1980. — Т. 250, № 1. — С. 82—85. 
4. Чопра К.Л. Электрические явления в тонких пленках / К.Л. Чопра. — М.: Мир, 1972. 

— 434 с. 
5. Фреик Д.М. Распределение радиационных дефектов в пленках PbSe при альфа-

облучении / Д.М. Фреик Д.М., Я.П. Салий, А.Д. Фреик, Р.И. Собкович // Письма в журнал 
технической физики. — 1989. — Т. 15, № 23. — С.49—53. 

. Фреик Д.М. Профиль распределения радиационных дефектов в пленках при альфа-
облучении изотропными источниками / Д.М. Фреик, Я.П. Салий, О.М. Возняк, Л.И. 
Межиловская // Украинский физический журнал. — 1991. — Т. 36, № 3. — С. 419—421. 

7. Заячук Д.М. Власні дефекти та електричні процеси в A

 208



Лашкарьовські читання – 2012 

Обработка поверхности кристаллов CdxZn1-xTe 
 

В.А.Христьян, Н.О.Коваленко, Ю.А.Загоруйко 
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khristyan@isc.kharkov.ua 

Твердый раствор CdxZn1-xТе является современным материалом для создания 
спектрометрических детекторов ионизирующих излучений, работающих при комнатной 
температуре. При производстве таких детектор

Н

ов пассивация их боковой поверхности 
выступает как один из важнейших и необходимых этапов обработки кристаллов. Во всем 
мире во многих научных центрах ведутся работы направленные на разработку методов 
пассивации боковой поверхности CdxZn1-xТе-детекторов [1,2,3,4,5]. Методов пассивации на 
сегодняшний день существует достаточно большое количество, однако, в целом, их можно 
разделить на два направления – методы «сухой» пассивации и методы «мокрой» пассивации. 
Возможны также комбинации этих методов пассивации друг с другом. «Мокрые» методы 
подразумевают обработку детекторов в различного рода химических растворах, «сухие» 
имеют ввиду воздействие разными физическими факторами (температурой, давлением, 
разного рода излучениями, плазмой, и т.д.) [6,7,8]. Однако, не смотр  на обширное 
количе

тся 
вопрос

сеть качество, получаемого с детектора, полезного сигнала.  
Наиболее подходящими металлами с близкой работой выхода для кристаллов CdxZn1-

xТе являются золото, серебро, платина. Однако, даже применение лю из этих металлов 
не дает  полной уверенности в получении качественных контактов.  

у
подконтактных поверхностей детекторов на их электрофизические и 

эксплуатационные характеристики и их деградацию во време ля исследований методом 
Бриджмена-Стокбаргера под избыточным давлением аргона щивались монокристаллы 
CdxZn1 разрезались  кото

нные заготовки подвергались стандартным этапам обработки. После порезки 
дисков на образцы нужного размера, их подвергали механической шлифовке, а затем 
механической полировке. В результате такой обработки поверхности детекторов 
образу

авнимое с объемным 
сопротивлением кристалла. 

агрязняющие примеси и пары воды,  попавшие на поверхность перед нанесением 
контактов, приводят к образованию различных переходных слоев с высоким сопротивлением 
и образованию барьерных переходов. Это подтверждают измерения вольт-амперных 

я
ство работ, посвященных методам пассивации боковой поверхности детекторов, в 

литературе встречается значительно меньшее количество работ, в которых освещае
 получения качественных омических контактов [9,10]. А этот вопрос заслуживает не 

меньшего внимания, чем проблема пассивации, так как от качества контактов в значительной 
мере будет зави

бого 

В данной работе проводились исследования, направленные на из чение влияния 
способа обработки 

ни. Д
выра

-xТе (x=0,1). Полученные були  на отдельные диски, из рых 
впоследствии изготавливались неориентированные образцы с размерами 5×5×5 мм3. 

Получе

на 
ется механически нарушенный слой, который абсорбирует различные загрязняющие 

примеси из окружающей среды, способствует снижению поверхностного сопротивления и 
образования каналов токовых утечек. Это приводит к ухудшению эксплуатационных 
характеристик детекторов. Для устранения механически нарушенного слоя обычно 
применяют метод избирательного химического травления кристаллов в растворе брома в 
метаноле. В результате происходит удаление нарушенного слоя, но на поверхности 
образуется фаза химически несвязанного теллура, который ведет к увеличению токовых 
утечек по поверхности. Для устранения этой проблемы используют способы перевода фазы 
теллура в химически неактивное состояние, то есть проводят пассивацию образцов. В 
результате пассивационной обработки химически несвязанный теллур переходит в фазу 
двуокиси теллура, которая имеет высокое сопротивление, ср

З
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характеристик. Представленные на рис. 1 ВАХ для двух различных образцов п
значит ьерных 
состоя  подконтактных областях детектора (кривые 1). Эти з имости относятся к 
случаю акты наносились на химически травленую поверхность.  

оказывают 
ельную несимметричность характеристики, что свидетельствует о наличии бар
ний в авис
, когда конт
 

                        
 а) б) 

Рис. 1 х разных детекторов: 1 – с химич оверхнос  – 
подконтактные сти обработаны при помощ

истики детекторов становятся практически 
симметричными (рис. 1, кривые 2), а степень их линейности приближается к единице. 

ению с энергетическим спектром полученным на том 
же об

- ВАХ дву ески травленой (ХТ) п тью; 2
 поверхно и ЛА. 

Соответственно такую несимметричность хорошо отражает степень линейности 
вольт-амперной характеристики, то есть отношение прямой ветви к обратной. В случае 
нанесения контактов на химически травленую поверхность степень линейности ВАХ, т.е.  
отношение прямой ветви к обратной достигает 1,5 - 2 и более.  

После обработки поверхностей с помощью лазерной абляции и последующего 
нанесения контактов вольт-амперные характер

Сравнение энергетических спектров изотопа 241Am показывает качественное отличие 
энергетического спектра в случае, когда контакты наносились на поверхность, обработанную 
при помощи лазерной абляции по сравн

разце в случае когда контакты наносились на химически травленую поверхность (рис 
2). 

 
 

Рис. 2 - Спектр Cd1-xZnxTe – детектора, поверхности которого, перед нанесением 
электродов обработаны при помощи лазерной абляции (1) и химического травления (2).  
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 а) б) 

Рис. 3 - Деградация спектрометрических характеристик Cd1-xZnxTe – детекторов после 
различных видов обработки подконтактных поверхностей: а) химическое травление; б) 
лазерная абляция. Цифрами обозначены: 1-исходный спектр, 2 - спектр спустя 90 дней. 

Исследование деградации эксплуатационных характеристик показывает, что 
энергетический спектр изотопа 241Am для детектора, у которого контакты наносились на 
химически травленую поверхность, по истечению 90 суток ухудшился в ~2 раза  как по 
амплитуде, так и по разрешению (рис. 3а). Такой же энергетический спектр для детектора, у 
которого контакты наносились на поверхность, обработанную при помощи лазерной абляции, 
по истечению 90 суток оставался практически неизменным.  

1. Т.В. Львова, И.В. Седова, М.С. Дунаевский и др. ФТТ, 2009, т. 51, вып. 6. 
2. Patent US № 6043106, H01L 21/465. 
3.  Patent US №7001849, H01L 21/302. 
4. В.Б. Британ, Р.М. Пелещак, Д.І. Цюцюра, Д.В. Корбутяк. «Лашкарьовскі читання – 2008», 
збірник тез, Київ, 2008. 
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Силициды переходных металлов, в т  и дисилициды хрома, характеризуются 

лициды хрома так же отличаются 
многим  

 использовать в качестве 
полупр

ществление процесса требует очень высокой температуры (порядка 15000 С), так как 
реакция протекает при расплавленном состоянии хрома. 

Среди альтернативных методов получения нанокристаллических порошков 
дисилицида хрома одним из наименее разработанных, но в то же время перспективным, 
является металлотермическое восстановление соединений хрома и кремния. Дисилицид 
хрома может быть так же синтезирован методом совместного восстановления трихлорида 
хрома и фторсиликата натрия металлическим калием. Температура процесса 
металлотермического восстановления (650-750 0С) является не столь значительной, а 
применяемые реагенты – хлориды, фториды, хроматы и фторсиликаты щелочных металлов, 
оксид кремния (IV) - значительно дешевле и безопаснее тетрахлорида кремния. Поэтому 
данный метод получения нанокристаллического дисилицида хрома является безопасным, 
удобны

ом числе
комплексом ценных физико–химических характеристик: высо  температура плавления, 
значительные прочностные характеристики, хорошая стойкость к окислению, устойчивость к 
термической деформации при высоких температурах. Диси

кая

и технически важными свойствами - электрофизическими, огнеупорными, 
антикоррозионными, износостойкостью. Они являются перспективными материалами для 
новых областей техники, связанных с использованием высоких температур, скоростей, 
нагрузок, агрессивных сред. Помимо этого их можно

оводниковых материалов с узкой (порядка 0,35 эВ) шириной запрещенной зоны. 
Благодаря перечисленным уникальным свойствам как в спеченных массивных образцах, так 
и в тонких пленках, дисилициды хрома являются одними из наиболее интенсивно изучаемых 
полупроводниковых силицидов переходных металлов. Перспективно их применение в 
оптоэлектронных приборах, фотоэлементах и элементах термоэлектропреобразования, 
работающих при высоких температурах. 

Для получения нанокристаллических порошков дисилицида хрома применяют 
плазменный метод непосредственного испарения хрома в атмосфере моносилана. 
Осу

м в практическом применении, менее продолжительным. 
Для осуществления металлотермического синтеза дисилицида хрома 0,02 моль 

безводного трихлорида хрома и 0.04 моль фторсиликата натрия помещали в контейнер из 
кварцевого стекла. После добавления 0,22 моль. металлического калия контейнер помещали 
в реактор из нержавеющей стали и создавали атмосферу аргона. Реактор нагревали до 650-
750 0С и выдерживали 10 –15 часов. После охлаждения реактора до комнатной температуры 
продукты синтеза для удаления примесей промывали и просушивали. 

В целом реакцинный процесс металлотермического восстановления можно 
представить следующим образом. При температуре выше 450 0С фторсиликат натрия 
разлагается на фторид натрия NaF и газообразный фторид кремния SiF4. И вероятным есть то, 
что реакция синтеза дисилицида хрома основана на взаимодействии хрома и кремния, 
образующихся при восстановлении хлорида хрома (III) и фторида кремния (IV) 
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металлическим калием. Процесс образования дисилицида хрома CrSi2 можно представить 
следующим образом: 

Na2SiF6 ⇒ 2NaF + SiF4,                   (3) 
SiF4 + 4К ⇒ Si + 4KF,                      (4) 
CrCl3 + 3К ⇒ Cr + 3KCl,                     (5) 
Cr + 2Si ⇒  CrSi2,                      (6) 

а суммарную реакцию синтеза дисилицида хрома в виде следующей реакции: 
CrCl3 + 2Na2SiF6 + 11K ⇒ CrSi2 + 4NaF + 8KF + 3KCl.          (7) 

Образующиеся в процессе а соединения NaF, KF и KCl (реакци  (2-5)) 
вляются побочным продуктами.  плавления солевой системы на их основе 
состав

фаза 
способств а. 

синтезированных порошков 
елких размеров 
ичек дисилицида, 

 35-60 нм. 

масса синтезированных 

й пик на 
00 0С массы 

тся один 
0 . 
С 

интезированные порошки не окисляются. При дальнейшем повышении температуры 
наблюдается значительное окисление поверхности порошков. Процесс окисления становится 
интенсивным при достижении температуры 815-820 0С. В дальнейшем на поверхности 
порошков образовывается защитный оксидный слой. 

Теоретически общий прирост массы должен составлять приблизительно 81.3 % при 
расчете полного окисления CrSi2 до оксидов Cr2O3 и SiO2. Экспериментальные значения 
значительно меньше (6.8 – 7.4%). Поэтому можно заключить, что по причине образования на 
поверхности порошков стойкого к окислению защитного слоя лишь 8.3 - 9.1 мас.% порошков 
подвергаются окислению. Этот результат также подтверждается данными рентгенофазового 
анализа порошков после ТГА и ДТА испытаний. Большинство пиков рентгенограмм 
отвечают гексагональной фазе CrSi2, незначительное количество – гексагональной фазе 
Cr2O3. Пиков кристаллического SiO2 не обнаружено, что, по-видимому, связано с его 
аморфным состоянием. Результаты рентгенофазового анализа хорошо согласуются с 
литературными данными, подтверждающими наличие лишь фазы Cr2O3 при окислении CrSi2 
при температуре 1000 0С. 

синтез и
Температурая и 

ляет 600 - 650 0С. Поскольку температура реакции выше температуры плавления 
солевой смеси реакция (5) между наноразмерными Cr и Si с образованием CrSi2 может быть 
осуществлена в расплавленной хлоридно-фторидной системе. Расплавленная 

ует образованию нанокристалическогопродукт
Все дифракционные пики рентгенограмм порошков, синтезированных методом 

металлотермического восстановления, могут быть отнесены к гексагональной фазе 
дисилицида хрома. Параметры кристаллической решетки кристаллов порошков 

соответствуют литературным данным. Примеси Cr, Si, Cr2O3 и SiO2 согласно данным 
рентгенофазового анализа в порошках, полученных при оптимальных условиях синтеза, не 
обнаружены. Результаты структурного изучения 
свидетельствуют о том, что они состоят из наночастиц. В следствии м

 их агломерация. Средний размер частчастичек наблюдается незначительная
полученного методом металлотермии –

Методами термогравиметрического и дифференциального термогравиметрического 
анализов определена термостойкость синтезированных порошков в потоке воздуха при 

0температуре до 1000 С. Согласно данным ТГА определено, что 
0дисилицидов до температуры 700 С практически не изменяются. Незначительные массовые 

потери связаны с потерей адсорбированной на их поверхности влаги. Количество 
скиадсорбированной воды очень мало, поэтому и невозможно выявить эндотермиче

10кривой ДТА при соответствующей температуре. В интервале температур 700 - 
синтезированных порошков постепенно увеличиваются. На ДТА кривых наблюдае
значительный экзотермический пик, соответствующий области температур 815-820 С
орреляция данных ГТА и ДТА кривых позволяет предположить, что до 700 0К

с
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Мета роботи – дослідження закономірностей хімічного травлення поверхні 

 твердих розчинів Pb Sn Te травильними композиціямимонокристалів
 ацетатна

ізація на основі отриманих експериментальних даних поліруючих травників для 
застосування їх в процесі хіміко-динамічного полірування (ХДП) для технологічних 
операцій різного призначення. 

Для експериментальних досліджень використовували вирощені методом Бріджмена 
монокристали PbTe та вердих розчинів Pb0,83Sn ,17 e, Pb0,8Sn0,2Te (ІІ), а також одержані з 
парової фази Pb0,8Sn0,2Te (І). Досліджувані зразки розміром ~ 5×7×1,5 мм приклеювали за 
допомогою піцеїну неробочою стороною на скляні підкладки після чого піддавали 
механічному шліфуванню з застосуванням одних суспензій абразивних порошків 10, М5. 
Залишки піцеїну з поверхні зразків та підкладок відмивали послідовно органічними 
розчинниками: ацетоном, толуолом та етиловим спиртом. Після цього з поверхні зразків 
видаляли порушений при різці і шліфуванні шар товщиною 100-150 мкм розробленим нами 
бромвиділяючим травником H2O2–HBr–етиленгліколь спочатку методом ХМП (швидкість 
полірування 80 мкм/хв), а потім методом ХДП з швидкістю травлення 15 мкм/хв. Швидкість 
розчинення визначали за зменшенням то

ора 1МИГП з точністю ± 0,5 мкм.  
Вивчення аконом рностей ХДП напівпровідників п оводил  на установці для ХДП [1] за 

методикою диску, що обертається, при Т = 300 К та швидкості обертання диску γ = 26-
120 хв-1. Досліджено залежності швидкостей травлення 

Te від концентрації компонентів равників Н О2 – НBr – СН3СООН, швидкості 
обертання диску ν-1 – γ-1/2 та температури ln ν – 1/Т.  

Для приготування травників використовували 48 %-ну HBr, 35 %-ний Н2О2 та льодяну 
ацетатну кислоту (всі реактиви марки “ос.ч.” та “х.ч.”), при цьому змішування компонентів 
проводили вільно з обов’я ковим охолодженням травильної сумі і. 

Після травлення пластини швидко вилучали із травника і одразу ж піддавали промивці 
для повного видалення з поверхні залишків травильного розчину. Нами встановлено, що в 
разі промивання зразків тільки деіонізованною водою на їх поверхні утворюється плівка 
бурого кольору. За розробленою нами методикою після завершення процесу травлення 
зразки необхідно вилучити із травника і негайно промити за сх

і): 
Н2О → 15 % NaOH → Н2О → HCl (конц.) → Н2О 

Мікроструктуру поверхні зразків після різних етапів механічної та хімічної обробки 
досліджували в білому світлі за допомогою металографічного мікроскопу МИМ-7 з 
цифровою відеокамерою eTREK DCM800 (8Mpix) та настільного скануючого (растрового) 
електронного мікроскопу JEOL JCM-5000 NeoScope. 

травильні композиції на снові H2O2 – HBr схож  за своїми властивостями 
на розчини брому в HBr, оскільки бром, який виділяється в процесі взаємодії компонентів 
H2O2 і HBr, розчиняється в надлишку бромидної кислоти [2]. Для покращення якості 
травильних композицій Н2О2 – НBr зазвичай додатково використовують компоненти 
(органічні кислоти, модифікатори в’язкості, тощо), які дозволяють частково регулювати 
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процес взаємодії Н2О2 і НBr, сприяють розчиненню брому, що виділяється, а також 
переводять в розчинну форму продукти взаємодії. 

Підбір  травника  за ою побудов ми 
“склад ро лен я” з застосуванням мат матичного п ня 
експериме л ксних ) [3].  

 

 співвідношень компонентів  проводили  допомог и діагра
зчину – швидкість трав н е лануван
нту на симплексі (метод симп е  граток Шеффе

 
а) 

  
б) в) 

  
г) д) 

Рис. 1. Концентраційна залежність швидкості розчинення (мкм/хв) монокристалів PbTe 
(б) і твердих розчинів Pb0,83Sn0,17Te (в), Pb0,8Sn0,2Te (І) (г) та Pb0,8Sn0,2Te (ІІ) (д) в 
травниках при об`ємному співвідношенні H2O2 : HBr : СН3СООН в вершинах А, В, С 
(а): А – 2:98:0; В – 2:48:50; С – 10:90:0 (I – області поліруючих і II – неполіруючих 
розчинів), (Т = 300 К, γ = 86 хв–1). 
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Діа ,17Te, 
Pb0,8Sn0,2 . 1. 
Для дослід  АВС при 
об`ємному співвідношенні H , С: А – 2:98:0; В – 2:48:50; 
С – 10:90:0 (рис. 1 а), що дозв ь пасивуючих розчинів. 

Як видно з рис. 1 б, швидкість розчинення  PbTe в розчинах Н2О2 – НBr –
 СН3СООН ті 10 об.% 
Н2О2 (вершина С на діаграмах). Мін лення – 3,8 мкм/хв – досягаються 
в сумішах з найбільшим вміст HBr, вершина А), а також в 
найбільш збагачених ацетатною кислотою  (вершина В на діаграмах). При 
хімічному ш

ів Pb Sn Te (рис. 1 г, д) мінімальна швидкість травлення – 
2,3 т

S

н

 травильних композиціях Н2О2 – НBr – СН3СООН 
про

і
и їх застосування дозволяє уникати 

нео

ту (СН3СООН) та дає 
мо

оводников. // Высокочистые вещества. – 1995. – № 2. – С. 5-29. 
2. З.Ф. Томашик., В  І.І. Павлович. 

 

лексе при изучении металлургических 

грами “склад травника – швидкість травлення” PbTe і твердих розчинів Pb0,83Sn0
Te (І), Pb0,8Sn0,2Te (ІІ) в травниках Н2О2 – НBr – СН3СООН представлені на рис
жень був вибраний інтервал складів травників, обмежений трикутником

2O2:HBr: СН3СООН в вершинах А, В
олило запобігти попаданню в област

 монокристалів
 досягає найбільших значень – 16,7 мкм/хв. – при максимальному вміс

імальні швидкості трав
ом бромідної кислоти (98 об.% 

розчинах
травленні зразків Pb0,83Sn0,17Te (рис. 1 в) максимальна видкість розчинення 

15,8 мкм/хв також спостерігається у розчинах з максимальним вмістом гідроген пероксиду, а 
мінімальні швидкості (4 та 2,7 мкм/хв) спостерігаються при найбільшому вмісті бромідної 
кислоти та найбільш розведених ацетатною кислотою відповідно. При цьому всі склади 
травильних композицій виявляються поліруючими по відношенню до PbTe і Pb0,83Sn0,17Te. 

Для монокристалічних зразк 0,8 0,2
мкм/хв спостерігається в сумішах з найбільшим вміс ом СН3СООН при об’ємному 

співвідношенні 2H2O2: 48HBr: 50СН3СООН, а також ~4 мкм/хв в розчинах з максимальним 
вмістом НBr. Найбільшу швидкість розчинення – 17,2  мкм/хв для Pb0,8Sn0,2Te (І) та 
16,3 мкм/хв. для Pb0,8 n0,2Te (ІІ) – виявлено в розчинах, збагачених на H2O2. Слід відзначити, 
що не всі травильні суміші цієї системи для таких зразків є поліруючими, оскільки на 
відповідних діаграмах існує велика область еполіруючих розчинів (рис. 1 г, д). Це, ймовірно, 
пов’язано з тим, що станум ацетат у водних розчинах розкладається з утворенням ацетатної 
кислоти та Sn(ОН)4, який погано розчиняється у воді і може осідати на поверхні. 

Sn(СН3СОО)4 + 4Н2О = Sn(ОН)4↓ + 4СН3СООН 
Отже, із збільшенням вмісту олова у складі твердих розчинів Pb1-xSnxTe зменшується 

область поліруючих розчинів Н2О2 – НBr – С2Н4О2. 
Процес розчинення PbTe та Pb1-xSnxTe в
тікає за дифузійним механізмом, що випливає з вивчення залежностей швидкостей 

розчинення від швидкості обертання диску та температури для травника складу (об.%): 
4 Н2О2 + 58,5 НBr + 37,5 СН3СООН 

Розроблені бромвиділяюч  травильні композиції мають ряд переваг порівняно з 
традиційними бромвмісними травниками, оскільк

бхідності використання токсичного вільного Br2, спрощує процес приготування 
травильних композицій, призводить до зменшення швидкості розчинення напівпровідників 
шляхом регулювання її введенням різної кількості третього компонен

жливість видаляти тонкі шари з поверхні монокристалів і отримувати високу якість 
полірованих кристалів PbTe і твердих розчинів Pb0,83Sn0,17Te та Pb0,8Sn0,2Te. 
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Характеристики поверхні нелегованого та легованого CdTe  
після хімічного полірування розчинами  
(NH4)2Cr2O7 HHal – органічна кислота. 
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Дослідження поверхні твердого тіла дозволяють отримати фундаментальні знання про 
її основні властивості через закономірності впливу поверхні на зондуючі чинники 
(опромінення фотонами різних енергій, електронами, іонами; нагрівання; дія магнітного та 
електричного полів) [1]. Інформація про властивості поверхні є важливою для практичного 
розв’язання завдань напівпровідникового приладобудування, каталізу, корозії, космічної 
техніки, матеріалознавства [2]. Це спонукає не лише до вдосконалення технологій 
виготовлення поверхонь матеріалів із заданими властивостями, але і до застосування 
чутливих і точних методів аналізу поверхні при її дослідженні. 

Метою даної роботи є дослідження ст турної досконалості поверхні монокристалів 
нелегованого та легованого CdTe після хімічного полірування травильними розчинами 
(NH4)2Cr2O7 – HHal – органічна кислота. 

Для досліджень використовували вирощені методом Бріджмена напівпровідникові 
матеріали: CdTe та леговані кристали CdTe(Ge), CdTe(Sn), CdTe(Pb) з рівнем концентрації 
легуючої домішки 1018 см-3. Вирізані із шайб зразки розміром 5 × 5 × 2 мм, згодом піддавали 
попередній механічній (шліфування) і хіміко-механічній обробці (хіміко-механічне 
полірування). Після кожного із етапів попередньої оброки проводили міжопераційну очистку 
зразків. Процес хімічного розчинення поверхні досліджуваних кристалів реалізовували у 
відтворюваних гідродинамічних умовах з використанням методики диску, що обертається 
(γ = 45 – 120 хв-1), на установці для хіміко-динамічного полірування (ХДП). Вихідні 
травильні суміші готували із використанням таких реактивів: 40%-ної HBr (ос.ч.), 38%-ної  
HCl (х.ч.), і водних розчинів 26%-ного (NH4) Cr2O7 (х.ч.), 20%-ної цитратної кислоти (C 8O7) 
(х.ч.), 9%-ної оксалат кислоти (C2H2O4 (ч.д.а.) та витримува їх після змішу ння 
впродовж 2 год. Проц  зразків тривав 5 хв при Т = 293 К, ля чого їх промивали 
упродовж 10 хв за розробленою нами схемою:  

1 н. Na2S2O3→ H2O→ 0,5 М NaOH→ H2O. 
Швидкість травлення кристалів оцінювали за зміною товщини зразків до і після 

травлення за допомогою годинникового індикатора МІГП – 1 з точністю ± 0,5 мкм. 
Для оцінки стану поверхні нелегованого та легованого CdTe після ХДП використали 

металографічний, профілографічний, та енергодисперсійний рентгенівський 
спектроскопічний аналіз. Мікроструктуру отриманих після травлення поверхонь 
досліджували і фотографували за допомогою універсального оптичного мікроскопу 
OrthoPlan із вмонтованою цифровою відеокамерою при збільшенні від 8х до 1600х. 
Шорсткість полірованої поверхні визначали безконтактним оптичним тривимірним 
поверхневим профілографом “New View 5022S”, який дозволяє вимірювати висоту 
мікронерівностей від 1 нм до 5 мм при швидкості сканування 10 мкм/с з роздільною 
здатністю по висоті 0 м незалежно від характеру збільшення обливостей виступів. 
Ен  
пр ю 
ро д 
пр а 
пу  призводить до випускання квантів енергії, які власне і 
формують рентгенівські спектри характеристичні для кожного хімічного елемента. 

рук

2
) 

6H
ваної 

ес ХДП
ли 
піс

 
,1 н і ос

ергодисперсійний рентгенівський спектроскопічний аналіз (ЕДРС-аналіз) здійснений на
иладі NovaNano SEM 630 (FEI), обладнаному EDX-системою EDAX, що володіє високо
здільною здатністю та дозволяє отримувати інформацію про хімічний скла
иповерхневих шарів. Методика ЕДРС-аналізу полягає у збудженні атомів поверхні зразк
чком електронів високої енергії, що
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Роз

я 1 

шифровка отриманих енергетичних спектрів такого випромінювання дозволяє встановити 
якісний та кількісний склад поверхні і вивчати структуру сканованої поверхні.  

У табл. 1 подано основні характеристики поверхні нелегованого CdTe після ХДП 
травильними розчинами складу, (об.%): 70 (NH4)2Cr2O7 – 5 HHal – 25 C6H8O7. 

Таблиц
Порівняльна характеристика травильних розчинів  

(NH4)2Cr2O7 – HHal – C6H8O7 щодо характеру дії на поверхню CdTe 
 

Травник (об.%):  
70 (NH4)2Cr2O7 – 5 HHal – 25 C6H8O7 

№ 
з/п Характеристика (NH4)2Cr2O7–HBr–C6H8O7  

 
(NH4)2Cr2O7–HCl–C6H8O7 

 
1. Концентраційний 

інтервал 
поліруючих 

(13-30) HBr : (87-
70) (NH4)2Cr2O7 : (0-25) C6H8O7 

 (10-30) HCl : (90-
70)  (NH4)2Cr2O7 : (0-25) C6H8O7 

розчинів, (об.%) 
2. Швидкості 

травлення 
1 – 7 мкм/хв 1 – 8 мкм/хв 

3. Уявна енергія 
активації процесу 

(Ea) 

7,3 кДж/моль 17,7 кДж/моль 

4. Передекспоненцій-
ний множник 

(lnCE) 

1,99 2,87 

5. Механізм 
розчинення 

дифузійний дифузійний 

6. sПараметри 
шорсткості 

поверхні після 
ХДП 

rm  = 2,17 нм 
Ra = 1,70 нм 

SRz = 3,98 нм 

rms = 2,02 нм 
Ra = 1,64 нм 

SRz = 6,27 нм 

7. Профілографічна 
картина поверхні 

7. Мікрофотографії 
зразків після ХДП 
поліруючими 
розчинами 

  
 

ик (із певною швидкістю ХДП; шорсткістю 
протравленої поверхні) для полірування поверхні CdTe. 

, 
попередньо полірованого розчином (NH4)2Cr2O7 – HCl – C2H2O4, при цьому збудження 
сигналу проводили променем 15 кеВ (рис. 1). 

Зведені у табл. 1 експериментальні дані дають можливість в залежності від 
технологічної мети вибрати необхідний травн

Аналіз складу поверхневого шару ЕДРС - аналізом провели на монокристалі CdTe(Sn)
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Рис. 1. Типовий ЕДРС-спектр поверхневого шару монокристалу CdTe(Sn) після ХДП 

розчином (NH4)2Cr2O7 – HCl – C2H2O4. 
 

Елементний аналіз поверхні подано у табл.2: 
Таблиця 2 

Елементний склад поверхні CdTe(Sn) після травлення розчином (об.%): 
75 (NH4)2Cr2O7 – 18,7 HCl – 6,3 С2Н2О4 

Елемент Вміст (об. %) Вміст (мас. %) 
С 03,50 24,69 
О 01,50 07,95 
Cd 46,74 35,28 
Te 48,26 32,09 

 
Із результатів аналізу ЕДРС видно, що на поверхні кристалу міститься велика 

кількість вуглецю, що, можливо, свідчить про присутність на протравленій поверхні 
оксалату кадмію. Вміст кисню є не надто високим, зважаючи на зберігання кристалу в 
негерметичних умовах після травлення і до проведення ЕДРС-аналізу. Співвідношення 
[Cd]/[Te] на поверхні наближається до стехіометричного, що свідчить про рівномірне їх 
витравлювання розробленим травником. Варто зазначити, що за даними ЕДРС-аналізу на 
поверхні досліджених крист гається, хоча досить 
часто, 

матриці.  

су р ви ті /хв)
п п у с

р

Н Т e

алів присутність атомів Cr та Cl не спостері
як зазначається у [3], при обробці напівпровідникових матеріалів хромвмісними 

травниками виявляють високу концентрацію атомів хрому та входження їх у ґратку 
Низькі параметри шорсткості хімічно полірованої поверхні CdTe (до 2 нм), дифузійне 

лімітування проце озчинення, низькі ш дкос полірування (1-8 мкм , наближене до 
стехіометричного с іввідношення [Cd]/[Te] на оверхні, відс тність игналів хрому свідчить 
про перспективність застосування озроблених травильних композицій (NH4)2Cr2O7 – HHal – 
органічна кислота на фінішних етапах технологічної обробки поверхні монокристалів і 
плівок досліджуваних напівпровідників.  
 
Література: 
[1]. Фодчук І.М., Баловсяк С.В. Діагностика поверхні твердого тіла. Навчальний посібник. 
Чернівці: Рута. – 2007. -287 с. 
[2]. Поп С.С., Шароді І.С. Фізична електроніка. – Львів: Євросвіт, 2001. – 147 с. 
[3]. Фейчук П.И., Феш Р. ., Панчук О.Э., Щербак Л.П. равление монокристаллов CdT  // 
Изв. АН. СССР. Неорган. матер. – 1981. – T. 17. – № 6. – C. 1118-1119. 

 219



Лашкарьовські читання – 2012 

Дослідення електро-фізичних характеристик приповерхневих 
шарів кристалів Si р-типу, з напиленими плівками Al, підданих 

пружній деформації 
 

Кушлик М. О., Павлик Б. В., Дідик Р.І., Шикоряк Й.А.1, Кулик Б.Я.2 

1  національний університет імені електроніки, м. Львів, 
вул. Тарнавського, 107, kushlykmarik@gmail.com 

ві ий університет  
центр низькотемп вів, в

Кон еформа н
кристалі  кремнію за допомогою зовнішніх напружень. Через модифікування 
криста змінюються електронні властивості електронно-зонної структури 

. змінюється кон ектів, рухливість но о веде до 
зміни заг тропровідності, що сильно залежить від сили й напрямку деформації 

стал ормації мо  на три категорії ія всієї 
підкл еформація, що виникає під час різних етапів обробки, і в) зовнішнє 
механічна ді

ження в крем  підкладці можуть бути викликані шляхом 
нарощу  напруження в площині стику плівки і підкладки виникають 

 невідповідність параметрів  Наприклад невідп раметрів 
сталі кремнію і алю ько 25%. Якщо тонк ощена на 
еформ ві, то вона при астину постійної гр . Таким 

, ш знаходиться п осьового стиску. П оосьової 
деформ  мають най  напруженому шар , на 50-
70% біл  [2]. 

івки на поверхні напівпровідника виникають області механічних 
напру уть локалізуватися різнотипні дефекти. Також ця область може 
викликати утворення дислокацій, наприклад, при наступній пластичній деформації [3]. 

Метою даної роботи є дослідження впливу деформаційних полів, утворених в 
результаті напилення плівки металу, на електро-фізичні характеристики одновісно 
деформованих кристалів кремнію р-типу. 

 вирізані з монокристалічного диску кремнію р-типу марки 
КДБ артної процедури різки, шліфування та хімічного полірування, на 
площин отню наносились Al контакти у вигляді плівок (товщиною ~  0,5 мкм), 
таким чи  поверхні знаходились під плівкою, а центральна частина була вільною.  

Вимірювання електропровідності проводилось у вакуумній установці при кімнатній 
температурі та тиску залишкових газів 1 ÷ 2 Па. Зовнішня деформація проводилась циклами, 
в області пружної деформації, вздовж напрямку [112] силою тиску до 40 МПа  
швидкостями деформації 8 і 32 мкм/хв. Цикл одновісної деформації включає в себе стадії 
стиску ,

ровідності проводились структурні 
дослід
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ції кремнію спирається голов
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чної решітки

лічної решітки, 

им чином на зміну рівноваги 

кремнію  Конкретно, 
альної елек

центрація деф сіїв заряду, щ

кри а. Методи деф
адки, б) локальна д

я. 

жна розділити : a) деформац

Механічні напру
вання плівки. Механічні

нієвій

через
кри

гратки [1].
мінію є близ

овідність па
а плівка вирчних граток 

нед
чином

ованій осно
ар кремнію 

ації, носії заряду
ьшу рухливість

ймає велику ч
і о

атки підкладки
і вд впливом дв

н
д впливом д

 ме ший опір в і і, як правило

При утворенні пл
жень на які мож

Досліджувались зразки
1-10. Після странд
у (111) та звор
ном, що краї

та
 
ц, розтиску та витримування зразків між ими циклами при кімнатній температурі  на 

час від кількох хвилин до години. 

По закінченню всіх циклів вимірювання електроп
ження поверхні (111) зразків, після зтравлювання алюмінієвої плівки та селективного 

травлення, з допомогою оптичного, електронного та атомно-силового мікроскопів. 
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Для зразків №1, №2 (№1 перед вимірюванням опору максимально здеформований в 
області пружної деформації) отримані залежності опору від величини тиску та часу 
зображені на рис. 1. та рис. 2. З цих залежностей видно, що: 

• від циклу до циклу залишковий опір зразка зростає (після декількох циклів зростання 
опору зменшується); 

• в зразку, підданому деформації, проходять повільні процеси, які обумовлюють 
поступове збільшення опору зразка. Це інтенсивніше відбувається на розтисненому 
зразку; 

• витримка зразка при кімнатній температурі добу і довше приводить до часткового 
відновлення його провідності; 

При структурному дослідженні 
мікроскопічного стану поверхні після 
селективного травлення, римані фотографії з 

роцесів стиску та розтиску утворюється 
 концентрація дефектів. З аналізу 

ографій поверхні зроблених з допомого

ться від 
 країв.  

На відміну сталів, на 
верхнях зразків на пилювалась Al 
івка, але вони не вались жодній 
внішній дії, такого підвищення концентрації 
 спостерігається, що дозволяє стверджувати 

саме про те що ці дефекти гетерувались з 

і

 
и, викликаними алюмінієвою 

от
оптичного мікроскопа (рис.3а, 3б), на яких 
видно, що під напиленою плівкою після 
п
підвищена
фот ю 

що це не атомно-силового мікроскопа видно, 
глибокі ямки травлення, які відрізняю
дислокаційних глибиною та формою

від цих кри 
по які на
пл підда
зо
не

об’єму кристалу в результаті зовнішньої 
деформації та наявност  Al плівки.  

Так як дислокації утворюють 
навколо себе поле механічних напружень, 
вони є ефективними стоками для різгого 
роду дефектів, чи домішок в кристалі. При 
прикладанні до зразка зовнішнього 
механічного поля, дислокації можуть 
перемі

Рис.1. Залежність опору від часу при 
циклах стиску 

в
– розтиску, між циклам

проводився ідпал при кімнатн
темпер

и 
ій 

атурі тривалістю: 1-й: 18,75 год;  
2-й: 91,2 год; 3-й: 65,25 год; 4-й: 18,5 год; 
5-й: 17,4 год; для зразка №31-1 

щатись по гратці (наприклад 
петлеподібні дислокації із закріпленими 
кінцями здатні вигинатись) і відбувається 
додаткове захоплення дефектів з обєму 
кристалу. При стисканні кристалу 
дислокації наближаються до 
риповерхневого шару з механічнимип
напруженням Рис.2. Залежність залишкового опору від 

циклами проводився відпал при кімнатній 
41год;  

плівкою, в результаті дефекти локалізовані 
навколо ядра дислокацій захоплюються в 

часу при циклах стиску – розтиску, між 

порушеному приповерхневому шарі. Це температурі тривалістю: 1-й: 
пояснює зміну провідності зразка під час 
деформації. При розтисканні дислокація 

2-й: 17,5 год; для зразка №32-1 
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вип лі 
д  
д
  Переміщення по гратці  появу пасток, які можуть 
захоплювати носії заряду. Заповнення таких пасток супроводжується зменшенням 
концен нення 
деформації на себе 
д

л н т
. 

рямляється і повертається у вихідне положення, а захопленні дефекти залишаються в по
еформаційного потенціалу, зумовленого неузгодженістю параметрів гратки, що призводить
о зміни опору зразка між циклами деформації. 

 дефектів може викликати

трації носіїв струму і, відповідно, зростанням опору зразка після припи
. Такими дефектами можуть бут дислокації, які віддали захоплені и 

ефекти приповерхневому шару або вакансії винесені дислокаціями на поверхню та ін. 

     а                б 
Рис.3. Мікрофотографія поверхні (111) кремнію яка була покрита Al плівкою, а) зроблені 
з допомогою оптичного мікроскопа  при х70 збільшенні б) з допомогою атомно силового 
мікроскопа 

Пояснення даної зміни електропровідності не обмежується лише одним механізмом. 
Також можлива наявність блокування донорних центрів, що виникли, або перемістились під 
час деформації. Чи механізм зміни величини розсіювання носіїв заряду на дефектах 
винесених та захоплених приповерхневим шаром. 
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Останнім часом у конструюванні напів никови илася 
збільшення протікаючих робочих струмів та з ів . 
збільшення густини протікаючих стру
напівпровідникових структур. За таких ум
неосновних носіїв заряду в об’єм на і
квазінейтральних електронно-діркових пар. і й
електронно-діркових пар може привести 
напівпровідникових структурах  термічного г
Такі дослідження описано в роботах [1,2]. До

струмів крізь структури, виготовлених за тех ю» 
(КСДІ), описано в роботi [3]. Було виявлено ояву к б і
на вольт-амперній характеристиці s-подібно

н но  
н
и

р
0  h1 (від 2,8 

структури виготовлені із монокристалічного n-кремнію. n+-
мнію фосфором до концентрації фосфору Р ≈ 
кою на глибину h≈ 5 мкм. Залежно від глибини 
у, як і “кишеня” (h1 /h=1), або меншу  за неї (h1 

, ргу, розігріває ту його частину  із n-кремнію, яка 
б азиватимемо “містком”. Ясно, що омічний опір 

містка”  залежить від його розмірів h1, L, b і w 
див. рис.1) і, в основному,  визначає опір КДР R 
 В досліджених зразках величина R перебувала 
 інтервалі від одиниць до десятків Ом. 

n+ – n – n+ структури відрізнялись між 
 головним чином за двома 

це 
е зні, 
л ось 
п н так 
в . В 
із що 

 розгонці фосфор “підлегує” кремній під  
Рис.1. ВАХ експериментального зразка       

 

провід х приладів з’яв тенденція до 
меншення розмір приладів Це призводить до 
мів та суттєвих джоулевих розігрівів 
ов відбувається інжекція  та термогенерація 
півпров дникової структури та утворення 
Суттєвий неоднор дни  розігрів та наявність 
до появи  b-дрейфу [1] та формування в 
радієнтно-дрейфового домена (ТГД-домена)[2]. 
слідження проводились на великих, спеціально 
переходами. Протікання екстремально великих 
нологією «кремній з діелектричною ізоляціє

виготовлених кремнійових структурах з p-n 

п висо оомної о ласт   та подальшу появу 
ї ділянки. Пояснень про механізм  утворення 
. Тому метою даної роботи було дослідження 
ня. 
фузійні резистори, виготовлені за технологією 
ектричними   контактами  із алюмінію (Аl)  до 
що відокремлені ша ом SiO2 завтовшки ≈ 2мкм 
мкм. “Кишені” мають різну глибину

високоомної області  в цих роботах е да
високоомної області та механізму її виникне

Експериментальні зразки – кремнійові д
КСДІ. Це кремнієві n+ – n – n+ структури з ел
n+-областей. Вони розташовані в “кишенях”, 
від підкладки із полікремнію товщиною 30
мкм до 10,5 мкм). n+ – n – n+ 
області отримані іонним легуванням n-кре
1021см-3 з його подальшою термічною розгон
h1 “кишені” n+ - область має таку ж глибин
/h>1). 

Вважається  що  струм в КДР, у першу че
розташована між n+-о ластями і  яку далі н

“
(
.
в

собою
констру
в
а
с
з
р
при
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(8)

(9)

(10)

ктивними параметрами. Перший – 
личини h1 і h, які в різних зразках були рі
е  для яких завжди виконувал
іввідношен я h1/h=1 або h1 /h>1; другий – 
ана фотолітографічна  довжина “містка”  l
них зразках l = 8,0÷13,4 мкм. Зауважимо, 
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краєм  окислу біля поверхні, внаслідок чого довжина “містка” L між  n+-областями  завжди 
менша за  l на довжину “підлегування” 2Δl. 

Поперечний переріз “містка” має вигляд трапеції, у якої розмір нижньої сно и b=4,0 
мкм фіксований, а величина верхньої 
основи w визначається глибиною “кишені” 
h1 і змінюється в інтервалі w = 8÷18 мкм. В 
структурах різних типів розміри контактних 
площадок із Аl дещо  відрізнялись, 

 о в

але в 
середньому їх довжина становила 200 мкм, 
а ширина – 150 мкм. 

Стаціонарні вольт-амперні характеристики 
(ВАХ) знімали  в режимі генератора струму, 
який реалізується відповідним приладом 
(ГС). Падіння напруги V2 на каліброваному 
резисторі  Rст, який на порядок менший за 
величину опору зразка (Rст <<Rзр), 
дозволило визначати струм 1. Падіння 
напруги V1 на зразку. Величини V1та V2 
вимірювались цифровими вольтметрами та 
о п’ютерним осци графом РСS-500. 

пульсів у відповідних точках ВАХ 
показано на рис.2 

 

 

ктронно-діркових 
пар. 

 
 
 призводить до появи стрибка напруги . На 

збільшення амплітуди тестуючого імпульсу та 

змінює падіння напруги на зразку і воно 
межах 0.16 – 0.21 А. Однак при цьому 

гляд – затягування переднього фронту зникає, 
упово зникає. 
  наступним чином. При малих значеннях 
одного знака. Це підтверджує відсутність 

му до 0.16А спостерігається стрибок падіння 

Рис.2. Осцилограми тестуючого імпульсу
Поступове збільшення протікаю чого струму

осцилограмах (4-6) спостерігається суттєве 
часу релаксації сигналу післяінжекційної ЕРС. 

Подальше збільшення струму  майже не 
залишається незмінним при зміні струму в 
осцилограми (7-9) суттєво змінювали свій ви
післяінжекційна ЕРС значно зменшується і пост

Отримані результати можна інтерпретувати
струму  (І<0.13А) він визначається носіями 
післяінжекційної ЕРС. Після збільшення стру

к м ло
Одночасно на зразок крізь обмежуючий 
резистор Робм  подавалися від генератора 
ГТІ тестуючі імпульси. За допомогою цих 
імпульсів за методикою «післяінжекційної 
ЕРС» можна визначити час життя 
електронно-діркових пар. ВАХ зразка 
показано на рис.1  Осцилограми тестуючих 
ім

Номер точки відповідає номеру
осцилограми. 

Як видно з графіка, ВАХ спочатку має
лінійну залежність. Осцилограма (1) має 
прямокутну форму. Подальше збільшення 
струму (точки ВАХ і осцилограми 2,3) 
призводить до появи на осцилограмах 
«хвоста» післяінжекційної ЕРС, що 
говорить про появу еле

 224



Лашкарьовські читання – 2012 

на е 
збільшення  
електронно-діркових довано залежність 
опору зразка від струму (рис.3) де видно, що зразку сформу алась високопольова область. 
Оскільки вона з’явилась при -діркових пар та суттєвому 
неоднорідному розігріві, то можна стверджувати, що сформувався ТГД-домен.  
По и 

у вона знищується термогенерованими 

 зразків кремнійових 
 виявили утворення 

 

6.   Коноваленко Л.Д. Полупроводн
Фотоэлектроника[текст]/ Л.Д. К
В.И.Андреев// .-2003.-, в. 12.-С. 21-27

7.   Кушниренко В.В. Исследование 
протекании импульса тока больш
Нинидзе, С.П. Павлюк, Л.Д. Коновал

8.   Павлюк С.П. Механізм переміщення
домену в напівпровідниках // Вісник 

пруги. Осцилограми післяінжекційної ЕРС змінюють свій вигляд. Відбувається поступов
 амплітуди струму та післяінжекційної ЕРС. Це означає, що час життя

 пар та їх концентрація суттєво збільшились. Побу
 в

 значній концентрації електронно
в 

дальше збільшення струму призводить до такого розігріву високопольової області,  пр
яком
носіями. 

 ВАХДослідження
дифузійних резисторів
високопольової області. 

Оскільки високопольова область 
утворюється при появі електронно-діркових 
пар та сильному неоднорідному розігріві, то 
можна стверджувати, що механізм її 
утворення пов'язаний з b-дрейфом та 
формуванням ТГД домена.  
 
 
 
 

Рис.3 Залежність опору зразка від протікаючого струму 
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Метод неэлектролитического травления (m  etching) – это новый 
перспективный метод изготовления кремниевых
класса пористых полупроводников с точной и к
ряд затруднений при электролитическом травл
локального окислительно - восстановительног
кремнию. Вследствие экстракции дырок, не
подложки на границе раздела, металлическ
распространяясь по кристаллографическим направлениям
наноструктур, в зависимости от распределения ч

Многочисленные методы разработаны 
используя переходы пар – жидкость – твердое т
(НИТ), электрохимическое травление, или неэле т
является контроль различных параметров кремн
неэлектролитического травления привлекает все
Во–первых, неэлектролитическое травление 
изготовления различных наноструктур с возмож
форма поперечного сечения, диаметр, длина,
легирования). Почти все процедуры могут быть
дорогостоящего оборудования. Во-вторых, н
контролировать ориентацию кремниевых наност и
по отношению к подложке. В противоположн е 
кристаллографической ориентации кремниевых н а
существования эквивалентных кристаллогра
увеличивается в эпитаксиальных кремниевых на
отношению к поверхности кремниевой подл
вертикальных [110] нанопроводов на (110) по
подложке до сих пор не достигнут без использо
стороны, электрохимическое травление, как х
вдоль <100> направлений. В отличии от этого, хо
сути анизотропно, были разработаны методы, ко
позволяет изготавливать вертикальные наностр ы на (100). В третьих, ПЖТ методы 
могут быть  проводов с круглым поперечным сечением, 
в 

 кристаллической подложке обычно

 наноструктур, а также создания нового 
онтролируемой морфологией, что вызывает 
ении. Механизм формирования зависит от 
о потенциала металла по отношению к 
обходимых для растворения кремниевой 
ие кластеры быстро проникают в нее, 

, которые  определяют границы 
астиц металла на поверхности [1].  
для изготовления кремниевых структур 
ело (ПЖТ), направленное ионное травление 
ктролитическое равление, задачей которого 
иевых структур. Среди этих методов метод 
 больше внимания по нескольким причинам. 
- это простой и дешевый метод для 
ностью управления параметрами (например, 
 ориентация, уровень  легирования, тип 
 выполнены в химической лаборатории без 
еэлектролитическое травление позволяет 
руктур (например, нанопроводов, пор  т.д.) 
ость этому на основ метода ПЖТ рост 
анопроводов з висит от их диаметра. Из-за 
фических направлений, эта проблема 
нопроводах с равномерной ориентацией по 
ожки. Например, рост эпитаксиальных и 
дложке или [100] нанопроводов на (100) 
вания соответствующей методики. С другой 
орошо известно, происходит анизотропно 
тя неэлектролитическое травление по своей 
нтролирующие направления травления, что 
уктур  

 использованы только для увеличения
время как метод неэлектролитического то травления более гибкий и может быть 

использован для создания структур с большим соотношением поверхности к объему. В 
четвертых, кристаллографическое качество кремниевых нанопроводов, изготовленных 
методом неэлектролитического травления на одной    
очень высоко. Хотя их поверхности, как  правило, грубее, чем у нанопроводов, полученных 
ПЖТ ростом, нанопровода не содержат очевидных кристаллографических дефектов, 
вызванных особенностями травления, в то время, как сухое травление (например, НИТ) 
стремится ввести дефекты в области, близкие к травящейся поверхности. В пятых, нет 
очевидных ограничений по размерам агрегаций, создаваемых методом неэлектролитического 
травления.  
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При неэлектролитическом травлении кремниевая подложка частично покрывается  
благородным  металлом  и  подвергается  травлению  в  растворе п авиковой кислоты (HF) и 
окисляющего реагента. Как правило, кремний, находящийся под слоем благородного 
металла травится намного быстрее, чем  кремний на чистой подложке. В результате, частицы 
благородного  металла  проникают  в  подложку  Si, генерируя  поры, или более сложные 
структуры (например, квантовые нити). Химические и  электрохимическ

л

ие реакции 

протекающие при реализации метода неэлектро
при  анодном травлении  кремния в  HF  и хими авлении кремния в HF и HNO3 [2]. 

Химическое осаждение серебра на поверхно
ионы Ag+ основывается на гальванической реак
кремния одновременно происходят два процесс

                                                    2H+ +2e →
и уменьшение количества ионов Ag+  - реакция: 

                                                              Ag+ +e
по которой происходит осаждение Ag. Ан  
окислению кремния, в ходе которого заряд, освобожденный 
переносится в область осаждения серебра. 

Ионы Ag+ взаимодействуют с электронами, полученными от кремния, в 
непосредственной близости от поверхности и осаждаются на нее в виде наноразмерных 
металлических кластеров. Атомы Ag, осажденные на поверхности, имеют более высокую 
электроотрицательность, чем атомы кремния соответственно они сильнее притягивают 
электр ют сильную каталитическую 
активность, вследствие чего обеспечивается протекание катодной реакции на поверхности 

бя кремниевую подложку, окисляется и растворяется. Для 

ремния в четырехвалентном состоянии –  

ии –  

2O → SiO2 + 4H  + 4e ,                                               (6) 

ворения  Si  и выделение водорода происходит одновременно с 

 + (4 - n)/2  H2↑,                                         (8) 

растворах  HF  и  HNO3   и   неэлектролитического  травления. В этом случае, благородный 
металл выступает в качестве микроскопического катода, на котором происходит окисление 
по реакции: 

                                  H2O2+ 2H+ → 2Н2О + 2h+.                                                       (10). 
Сгенерированные дырки  инжектируются в  кремниевую 

подложку  из  благородного  металла. Соответственно,  атомы кремния под металлическим 

протекают преимущественно в областях возле благородного металла. Возможные реакции, 
литического травления аналогичны реакциям 
ческом тр

сти кремния в растворе HF, содержащем 
ции замещения, при которой на поверхности 
а: выделение водорода - 

-  H2                                                      (1) 

- → Ag ,                                                     (2) 
одная реакция в растворе HF приводит к 

из-за окисления атомов кремния, 

 

, 
оны и получают отрицательный заряд. Эти атомы име

кремния (уменьшение количества ионов серебра) [3]. 
Анод, включающий в се

рассмотрения этого процесса предлагается множество моделей, которые условно можно 
разделить на три группы: 
 1) прямое  растворение к

                                           Si + 4h+ + 4HF → SiF4 + 4H+,                                                  (3) 
                                               SiF4 + 2HF → H2SiF6 ,                                                          (4) 

2) прямое растворение кремния в двухвалентном состоян
                                        Si + 4HF- → SiF-

2+ 2HF + H2↑ +2e-,                                           (5)        
3) окисление кремния с последующим растворением оксида –  

                                            Si + 2H + - 

                                           SiO2 + 6HF → H2SiF6 + 2H2O .                                                (7) 
Модели 2 и 3 отличаются тем, что оксид образуется на поверхности кремниевой 

подложки  до раст
растворением  Si. Предполагается, что  смешанная реакция включает в себя двух-
и четырехвалентное растворение кремния при неэлектролитическом травлении: 

                     Si + 6HF + n h+ → H2SiF6 + n H+

и общая реакция имеет вид: 
                      Si + (n/2) H2O2 + 6HF → nH2O + H2SiF6 + (4 – n)/2 H2 ↑                             (9) 

Исходя из анализа скорости травления параметр n принимают равным 3. 
Для окисления  и растворения кремния необходим перенос заряда, который 

осуществляют дырки, которые генерируются при процессе химического травления кремния в 
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слоем  окисляют м HF - анодная 
реа

Многие  явления в мет литического травления можно 
качественн мниевую 
подложку  и диффузией дырок  в  кремнии. [2]
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ся  за счет  инжекции дырок и растворяются под действие
кция: 
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оде неэлектро

о  объяснить инжекцией дырок  из  благородного металла  в кре
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Одн ях є 

уктур, а саме графеноподібних наночастинок 
(“ino , 

ні характеристики, за аналогією з графеном чи 
графе е низку и

нячної енергії); 

ії, в атмосфері водню, а також у медичному устаткуванні; 
лових олив і мастил для 

сутт
ми 

ми 
тепл

а з
 

Ч я
Структурні 

вла нь, 
 електронної мікроскопії.  

і з 
роматора ДФС-24. 

Спек а в

астинок 2Н-Nb ÷1,29( Se  та величина струму суттєво впливають на часові 
характер

стинки Sе  складу 

им з актуальних наукових напрямків в нанофізиці, нанохімії та нанотехнологі
дослідження неорганічних двовимірних наностр

rganic graphene-like nanostructures”; “2D nanostructures”; “ultrathin nanolayers”; „шаруваті
двомірні (2D), квазідвомірні наноструктури”) дихалькогенідів d-перехідних металів, в тому 
числі 2H-MCh2 (M=Nb, Ta; Ch=S, Se; структурний тип – 2H-TaS2) та їх інтеркаляційних 
нанофаз, які будуть мати особливі фізич

новими шарами, для яких прогнозуються та вж  встановлено  унікальн х 
фізичних властивостей порівняно з такими для вуглецевих нанотрубок чи фулеренів. 
Інтеркаляційні нанофази дихалькогенідів d-перехідних металів у вигляді графеноподібних 
наночастинок мають значні перспективи щодо створення нових багатофункціональних 
наноматеріалів різноманітного призначення на їх основі: 

- високоанізотропні наноматеріали для перетворювачів енергії (літієві хімічні 
джерела струму, фотоінтеркаляційні перетворювачі со

- водневмісні наноматеріали, водневі сенсори. 
- тверді, радіаційно-стійкі, електропровідні наномастила для космічних і 

наземних умов експлуатац
- нанокристалічні твердомастильні додатки до промис

євого поліпшення їх експлуатаційних характеристик; 
- наноматеріали з екстремально високими амортизаційними характеристика

при дуже великих тисках („наноброня”); 
- магнітні наноматеріали; 
- каталізатори (нанокаталіз); 
- теплоізоляційні наноматеріали з рекордно низькими значення

опровідності. 
Наносинтез виконано з  схемою „зверху – вниз”  використанням активованих 

процесів електрохімічної інтеркаляції (Li+/H2O) мікронних порошків автоінтеркалятів 
2Н-Nb1,02(1)÷1,29(1)Se2. асові характеристики гальваностатичних процесів інтеркал ції вивчені 
з використанням потенціостату (ПИ-50-1, електрод порівняння – AgCl). 

стивості диспергованих порошків вивчені на основі рентгенівських дослідже
скануючої, просвічуючої та растрової

Дослідження спектрів лазерного комбінаційного розсіювання світла (КРС) виконан
використанням автоматичного спектрометра на базі подвійного монох

три КРС збуджув лись випромінюванням Ar-Kr+ лазера з довжиною х илі 514,5 нм. 
Встановлено, що активовані процеси інтеркаляції (Li+/H2O) призводять до значного 

диспергування мікронних частинок 2Н-Nb1,02(1)Se2 (структурний тип – 2H-TaS2) вздовж 
площин спайності, де діють слабкі ван-дер-ваальсові сили. Рівні автоінтеркаляції вихідних 
мікронних ч 1,02(1) 1) 2

истики катодних потенціалів. 
Отримані наноча 2H-Nb1,02(1) 2 гомогенні щодо (NbSе2), структурного 

типу (2H-TaS2) та виду наноструктур (графеноподібні наночастинки) з середніми розмірами 
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22,7(7) – 46,4(1,4) нм у кристалографічному напрямку [013], 61,9(1,7) – 144(7) нм – для [110]. 
Розміри наночастинок ефективно регулюються кінетичними параметрами процесу 
інтеркал  
зміню на

 (рис. 1) плоскі (2D) наночастинки 
2Н-N 1,02(1)÷1,29(1)Se2  досить близькі до правильної шестикутної форми із значною 

розмірів довжини і товщини, утворюють конгломерати та не містять інших 

яції. Рівень автоінтеркаляції при диспергуванні мікронних частинок практично не
ється і складає 0,02(1). З чення параметру елементарної комірки с наночастинок 

2Н-Nb1,02(1)Se2 корелюють з їх середніми розмірами. 
За результатами скануючої електронної мікроскопії

b
анізотропією 
типів частинок.  

 

  
а     б 

  
в     г 

Рисунок 1 – Результати скануючої електронної мікроскопії графеноподібних 
наночастинок 2Н-Nb1+ySe2 (збільшення – х20000); а – 2Н-Nb1,02(1)Se2, б – 2Н-Nb1,09(1)Se2, в – 
2Н-Nb1,12(1)Se2, г – 2Н-Nb1,22(1)Se2; величина струму, І = 30 мА. 

 
Отримані раманівські спектри графеноподібних наночастинок 2Н-Nb1,02(1)Se2, в якості 

порівняння були використані мікронні порошки. В цілому встановлено, що раманівські 
спектри мікронних частинок і графеноподібних наночастинок 2Н-Nb1,02(1)Se2 подібні між 
собою, що вказує на гомогенність зазначених зразків. Для графеноподібних наночастинок 
зафіксовано деяке розширення раманівських спектрів із зменшенням розмірів наночастинок. 
Зокрема, отримані результати використані для додаткової структурної атестації 
наночастинок та опису їх електронних властивостей, порівняно з такими для мікронних 
частинок. 

Графеноподібні автоінтеркаляти 2Н-Nb1,02(1)÷1,29(1)Se2 з широким набором структурно-
чутливих хімічних, фізичних та фізико-хімічних властивостей перспективні для створення 
вище згаданих двовимірних наноматеріалів. 

Автор висловлює щиру подяку за співпрацю с.н.с., к.х.н. Талашу В.М. (електрохімічні 
дослідження, Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України), 
пр.н.с., к.х.н. Аксельруду Л.Г. (рентгенівські дослідження, Львівський національний 
університет   ім. І. Я. Франка). 
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Вплив адсорбції H2S на ВАХ структур CuO/Cu2O/Siпор/Si 
 

Матвієнко С.В.1, Горбанюк Т.І.2 

 
1Інститут високих тех  ім .Тараса Шевченка,  
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Якщо о 100 нм 
(наночастинок), то ефективніс тократно зрости. Це 
обумов

2

охімічного анодного 
травлення та 2

зводить до появи додаткового заряду на границі 
розділу підв ної зміни зворотного струму ВАХ (див. рис. 1). 
Проведено а H і

ног

нологій національного університету

2 Інститут фізики напівпровідників ім.В.Є. Лашкарьова НАН України, 
 03028 пр.Науки,41 tatyanagor@mail.ru 

 
 каталізатор виготувати ірами від 1 д у вигляді надмалих частинок з розм

ть такого нанокаталізатора може бага
лено не тільки збільшенням площі активної поверхні каталізатора, що складається з 

наночастинок, а також тим, що значна частина атомів, що утворюють поверхню 
наночастинки, знаходиться в так званому низько координаційному стані, в якому вони 
проявляють підвищену каталітичну активність. Тому, можна припустити, що нанесення 
нанорозмірного каталізатора на наноструктуровану поверхню (діелектрика або 
напівпровідника) може призвести також до появи каталітичних властивостей у металів, які в 
об'ємному або плівковому стані не є каталітичними. Таким чином, виготовлення 
газочутливих електродів на основі пористої матриці кремнію з вбудованими кластерами 
металів Cu, Cu2O, CuO може призвести до появи каталітичних властивостей і значного 
зростання газової чутливості сенсорних структур з такими електродами.  

В даній роботі було досліджено вплив адсорбції молекул H S на вольт-амперні та 
вольт-ф радна і характеристики структур на основі пористого кремнію з вбудованими 
кластерами міді та оксидів міді. Наноструктуровані шари пористого кремнію на поверхні 
монокр сталі ами електри чного кремнію були виготовлені метод

 методом плазмохімічного травлення в плазмі SiF6 + O  кремнієвих 
монокристалічних підкладок p-типу з орієнтацією поверхні (100) та питомим опором 10 
Ом•см Густ. ина струму та концентрація плавикової кислоти були параметрами які 
варіювалися в процесі анодного травлення монокремнію. Електроліт являвся сумішшю 
плавикової кислоти (49%) та етилового спирту (98%) в співвідношенні 4 : 1. Діапазон 
густини струму складав 5-50 мкА, час травлення 15 хв. 

риПоказано, що адсорбція H2S п
, ищення бар’єру і до знач

 пналіз ВАХ до і ісля адсорбції 2S  запропоновано можливий механізм 
проходження струму. 
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Рис.1. (а) ВАХ шаруватої напівпровідникової структури на основі пористої Si матриці 

з включеннями кластерів міді; (б) відносні величини змін прямого струму (при від’ємних 
напруг

Voltage, V № process

ах) при заміні атмосфери штуч о повітря на азот (перехід 1-2, рис.1б), з азоту - 
сірководень концентрацією 75 ppm (перехід 2-3, рис.1б) та з повітря на сірководень (перехід 
1-3, рис.1б), відпал при температурі 400ºС. 
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Зарядовое состояние КНИ-нанопроволочных сенсоров 
 

Маляренко Н.Ф., Наумова О.В., Фомин Б.И., Насимов Д.А., 
 Жанаев Э.Д Попов В.П. 

Институт физики сия, Новосибирск,  

ение исходного зарядового состояния поверхности КНИ – 
нанопроволочных биосенсоров; 2) определение зарядового состояния поверхности КНИ – 
нанопроволочных биосенсоров  после различных обработок (на основе комбинации 
растворов, используемых в Si технологии); 3) oпределение оптимальных способов обработки 
поверхности КНИ – нанопроволочных биосенсоров из используемых в работе; 4) проверка 
чувствительности исследуемых нанопроволочных сенсоров к тестовым молекулам белка.  

 результате был определен эффективный заряд, накопленный на поверхности КНИ-
сенсоров после их изготовления и длительного хранения, а также вносимый различными 
видами обработок. Среди них выбраны оптимальные процессы, удовлетворяющие целям 
исследования. Проведена экспериментальная проверка чувствительности КНИ-
нанопроволочных сенсоров к тестовым молекулам белка. 
 
 

., 
 

 полупроводников им. А.В. Ржанова, 630090, Рос
пp. ак. Лавpентьева, 1, naumova@isp.nsc.ru 

 
В настоящее время существует острая необходимость в создании быстродействующих, 

простых в использовании, сравнительно дешевых и высоко-чувствительных медицинских 
приборов, способных к мониторингу многочисленных заболеваний и патогенных инфекций. 
Для решения подобных задач требуется создание новых сенсоров, обладающих улучшенной 
биосовместимостью и чувствительностью для контроля за процессами in vitro в 
биожидкостях и in vivo в организме или даже в живой клетке и получения новой 
информации о процессах внутри нее, что позволило бы осуществлять раннюю медицинскую 
диагностику заболеваний и индивидуальную терапию. 

Одним из видов таких биосенсоров являются полупроводниковые нанопроволочные 
сенсоры. Принцип действия этих биосенсоров подобен полевым транзисторам и заключается 
в том, что любая частица, попавшая на поверхность проволоки, является виртуальным 
локальным затвором, модулирующим ее проводимость. Если конструктивные параметры 
провол ооки сравнимы с областью обеднения, то дной частицы достаточно, чтобы полностью 
перекрыть проводимость в канале.  

Кремниевым проволокам, созданным на структуре кремний-на-изоляторе (КНИ), 
уделяется особое внимание при конструировании нанопроволочных биосенсоров. 
Использование КНИ дает ряд преимуществ: 

• используется стандартная кремниевая технология,  
• полем виртуального затвора (целевой частицы) управляется только тонкий 

слой кремния, отделенный от подложки окислом,  
• возможность следить за составом раствора в режиме реального времени,  
• многоканальность, 

 к• наличие дополнительного затвора – ремниевой подложки, позволяющего 
устанавливать биосенсор в режим максимальной чувствительности. 

В данной работе  с целью  оптимизации исходного (до иммобилизации целевых 
частиц)  зарядового состояния КНИ – нанопроволочных сенсоров решались следующие 
задачи: 1) определ 

В
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Розмірна залежність питомого опору та ТКО плівкових систем 
Co/Ag(Cu)/Fe/П 

 
В.М. Коломієць, В.Б. Лобода, Ю.О. Шкурдода 

 
Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка, 

вул. Роменська, 87, 40002, Суми, Україна 

E-mail: mbler.rukolomiecvladimir@ra  

 
Подальше поглиблення знань у галузі фізики тонких плівок відбувається у напрямку 

і 
. 
 

ма уть 
бу

Метою дано чини питомого 
опору та термічного  плівок 
Co/Ag(Cu)/Fe/П (П-підкладка) від товщини прошарку (за умови, що товщини базового та 
покриваючого шарів є незмінними).  

Плівкові зразки Co/Ag(Cu)/Fe/П з товщиною шарів dСо,Fe = 20-40 нм, dAg,Cu = 2-40 нм 
були отримані у вакуумній установц зів залишкової атмосфери 10-4 Па) 
методом почергової конденсації ш кімнатній температурі. У якості 
підкладки використовувалися скляні п  з попередньо нанесеними мідними 
контактними площадками з підшаром хрому. я визначення величини електричного опору 
R з від  
вольтметр  (прилад 
МІ я 
гео з 
нер м 
ρ = Rbda-

Питомий опір ρ невідпал ок Co/Ag/Fe/П та Co/Cu/Fe/П 
(Тп = 300 К) лежить в межах від м·м (в залежності від товщини 
шарів), що більш ніж на порядок перевищує значення ρ0 чистих металів у масивному стані 
(для Со ρ0 = 6,24·10-8 Ом·м, для Fe ρ0 = 9,71·10-8 Ом·м, для Cu ρ0 = 1,5·10-8 Ом·м, для Ag 
ρ0 = 1,468·10-8 Ом·м) [2]. Очевидно, такий великий питомий опір для невідпалених плівок в 
першу чергу обумовлений дефектною структурою свіжосконденсованих шарів та 
дрібнодисперсністю їх кристалітів [3]. 

Для стабілізації електричних властивостей і рекристалізації плівки проходили 
термообробку протягом декількох циклів відпалювання у температурному інтервалі 
100-700 К. При відпалюванні досліджуваних плівкових систем спостерігається необоротне 
зменшення опору внаслідок “заліковування” дефектів і збільшення розмірів кристалітів. 

Ця особливість проявляється також і в одношарових плівках і пов’язана з дефектами 
кристалічної структури. У випадку одношарових суцільних плівок процес «заліковування» 
дефектів описується теорією Венда (див., наприклад, [4]). Необхідно відзначити, що для 
плівок з dCu = 2-10 нм, dAg = 2-20 нм спостерігається істотне зменшення ρ в результаті 
відпалювання. Для цих плівок, відпалених за температури 700 К, опір зменшується у 

дослідження багатошарових плівкових систем на основі шарів (як магнітних, так 
немагнітних) із дисперсною структурою – аморфних, нано- та мікрокристалічних плівок
Комбінуючи шари металу з різними транспортними характеристиками можна отримати
кроскопічний зразок з принципово новими фізичними властивостями, які не мож
ти реалізовані в однорідних провідниках [1]. 

ї роботи є експериментальне дослідження залежності вели
 коефіцієнту опору ( О) полікристалічних тришаровихТК

і ВУП-5М (тиск га
арів металів при 
олірова пластинині 

Дл
носною похибкою 0,025% використовувався універсальний цифровий
В7-46/1. Товщина шарів dm визначалася інтерферометричним методом

І – 4) з точністю вимірювання до 10% при d > 50 нм. Для забезпечення вiдтворенн
метричних розмірів плівок (довжина (а) і ширина (b)) використовувалися маски 
жавіючої сталі. Величина питомого опору розраховувалась за відомим співвідношення

1,  де d-загальна товщина тришарової плівки. 
ених тришарових плів
10·10-7 Ом·м до 30·10-7 О

 234



Лашкарьовські читання – 2012 

4-5 рази  20 нм) 
спостерігається ). 

Така п  dAg можна 
пояснити р при цьому 
дифузійні процеси та наявність ті немагнітного шару. Так для 
плівок з прошарком d  ≈ 3-5 нм спостерігаються відносно великі значення питомого 
опо  є 
структурно острівцево ріодичного характеру 
мікрорельєфу інтерфейсу. Перехід від острівцевого до суцільного прошарку викликає 
зменш

н  

гається слабо виражений максимум, 
який о

 
Рис

. Для плівок з більш товстими немагнітними прошарками (dCu > 10 нм, dAg >
 менш істотне зменшення опор після відпалювання за 700 К (у 1,5-2 разиу 

оведінка питомого опору при відпалюванні для плівок з різною dCu та
ізною дефектністю плівок Co, Fe, Cu та Ag. Також слід враховувати 

 (або відсутність) неперервнос
Ag,Cu

ру. Причиною цього може бути те, що при такій товщині плівка срібла чи міді
ю, що призводить до порушення пе

ення питомого опору плівкової системи. Цей висновок узгоджується з даними 
роботи [5], де було досліджено розсіювання електронів на межі поділу в епітаксіальних 
плівках Cu/(111)Si та Co/(111)Si з тонким покриттям Со і Cu, відповідно. 

Для плівок, відпалених за Твідп = 700 К протягом 30 хвилин, спостерігається повна 
стабілізація електрич их властивостей. 

На рис. 1 представлені експериментальні залежності питомого опору та ТКО від 
товщини прошарку. Як видно з цього рисунка, у випадку, коли ефективна товщина прошарку 
досить мала (dN < 10 нм) на залежності ρ(dN) спостері

бумовлений дифузним характером взаємодії носіїв заряду з інтерфейсами провідника. 
При подальшому збільшенні dN залежність монотонно спадає. Залежності β(dN) також мають 
немонотонний характер, який обумовлений тими ж причинами, що і у випадку питомого 
опору. 

. 1. Розмірна залежність питомого опору (а) та ТКО (б) для тришарових плівкових 
систем: 1-Co/Cu/Fe/П; 2-Co/Ag/Fe/П (dCo=dFe=30 нм) 
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після проходже ічної обробки 
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лектрофізичні характеристики контактів Au-Ge-TiB2-Au до InP
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озонним напівпровідниковим матеріаФосфід індію є широк лом, який поєднує в собі 

важливі електричні та оптичні характеристики, такі як висока рухливість електронів, висока 
швидкіс
до
зо

ть насичення та слабка іонізація, це дає змогу використовувати даний матеріал для 
вгохвильової оптичної комунікації та високопотужної мікрохвильової  електроніки, 
крема InP на даний час виступає перспективним матеріалом для створення 

високоефективних діодів Ганна короткого міліметрового діапазону [1]. 
Невід’ємною частиною будь-якого напівпровідникового приладу є омічний контакт, 

який повинен мати малий, порівняно з активною частиною приладу, опір в широких 
те щення термічної стійкості і надійності мпературних і часових інтервалах. Для підви
омічних контактів, в контактну структуру включають стабілізуючий шар – дифузійний 
бар’єр, в якості якого виступають тугоплавкі метали та їх сплави, вони протидіють процесам 
масопереносу, які стимульовані температурним впливом на напівпровідниковий прилад. 
Разом з тим для формування омічного контакту, технологи застосовують швидку термічну 
обробку (ШТО), під впливом якої відбуваються твердофазні реакції між компонентами 
контактної структури. Знаходження оптимальних режимів термообробки для формування 
контактів з мінімальним опором є актуальною задачею [2]. 

Досліджувана контактна структура була сформована на епітаксійній підкладці InP 
типу n-n+-n++, де n –  активний шар товщиною 2 мкм з концентрацією носіїв  9×1015 см-3, n+ – 
буф рн й шар і n++  підкладка товщиною 350 мкм з концентраціями носіїв більше 2×1018  
см-3, яка була попередньо очищена фотонною обробкою. Компоненти структури наносили 
пошарово методом магнетронного розпилення в атмосфері аргону в одному технологічному 
циклі. Товщини нанесених шарів для Au-Ge-TiB2-Au складали відповідно 1800Å, 
600Å, 1000Å та 2000Å. На поверхні зразка методом фотолітографії формували TLM-
структури з радіальною геометрією контактних площа

 

е и  –

док, відношення зовнішнього діаметру 
до вн о чутрішньог  є величина стала і рівна 2,5 (рис. 1). Зразок розділявся на 4 астини кожна з 
яких пройшла швидку термічну обробку при температурах 410, 435, 450 та 460°С протягом 
30 секунд в атмосфері водню. Питомий контактний опір вимірювався TLM методом в 
інтервалі температур 100 – 380 К.  

 

 
Рис. 1 Зовнішній вигляд контактної площадки з радіальною геометрією контактів, 

діаметри контактів 150, 100, 80 та 40 мкм відповідно. 
 

 236



Лашкарьовські читання – 2012 

При дослідженні залежності питомого контактного опору Rс від температури для 
даних структур було отримано нехарактерне зростання Rс майже на всьому температурному 
інтервалі. Подібні залежності були отримані в роботах [3-4], де вони пояснювалися 
струмопереносом по металічним шунтам, сформованими на дислокаціях в приконтактній 
області напівпровідника із обмеженням дифузійного підводу носіїв струму. Відповідно до 
запропонованої моделі, для невиродженого напівпровідника, питомий контактний опір 
породжений однією дислокацією, що проросла крізь область просторового заряду вглиб 
напівпровідника визначається з формули [3]: 

00
44

6.010 cc yT
D

y

n

T
c neqVLe

D
V

q
kTR ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+=     (1) 

де k – стала Больцмана, T – температура, q – заряд електрона, VT – середня теплова швидкість 
елект , к ії рона  Dn – оефіцієнт дифуз електрона, yc0=qφc0/kT – рівноважний безрозмірний 
потенціал в напівпровіднику в торці металічного шунта (φ  – контактний потенціал L  – 
дебає

c0 ), D
вська довжина екранування, n – концентрація донорів в напівпровіднику. До того ж 

якщо виконується умова 140 >>nD
y

T DLeV c  тоді термоелектронний струм обмежується  
дифузійним підводом і як наслідок зменшується з ростом температури. Загальний опір 
контакту в такому випадку буде визначатися відповідно до формули: 

D

pc
shdiffc

dTR
RRR

2
0

2
0 )1(

DD NrNL π

αρ

π

+
+=+= ,   (2) 

де Rdiff – опір контакту відповідно до механізму дифузійного підводу носіїв струму, Rsh – опір 
металевих шунтів,  – густина дислокацій, що проросли крізь область просторового 
заряду вглиб 

DN
напівпровідника, 0ρ  – питомий опір металу при Т=0 °С, α – температурний 

коефіцієнт металу, dp –  відстань яку проходять електрони по дислокації із об’єму 
напівпровідника до суцільного металічного контакту, r – радіус металічного шунта. 

Відношення значень Rc(експ) отриманого з експерименту до значення Rc(теор), яке було 
теоретично розраховане складає  n=0,95–1,02 це дає можливість говорити про високий 
ступінь узгодженості теорії та експерименту (рис. 2).  
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Рис. 2 Температурна залежність Rc омічних контактів Au-TiB2-Ge-Au-n-n+-n++-InP після 
ШТО 410, 450 та 460 °С, 30с. Точки – експеримент, лінії – теоретичний розрахунок. 

 
Залежність питомого контактного опору та теоретично обрахованої ND від 

температури ШТО контактної структури Au-TiB2-Ge-Au-n-n+-n++-InP показано на рисунку 3, 
як можна бачити Rc зменшується з ростом температури ШТО і досягає найменшого значення 
Rc=5,2·10-5 Ом·см2 при температурі відпалу 450 °С, густина дислокацій в такому випадку 

0-5
 О
м

T, K
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з
формули  
дислокацій, . Подальше 
збільшення температури відпалу не призводить до зменшення питомого контактного опору, 
а навпаки призводить до його з же бути пов’язано з процесами 
фазоутворення стимульованими ШТО, так  за теоретичними розрахунками в цьому 
в  
низькоомного  
менше 460 °С. 

росла до значення 1,3·108 см-2, яка при 410 °С відпалу складала 108 см-2. Відповідно до 
 (2) питомий контактний опір оберненопропорційний до густини провідних

тому збільшення густини дислокацій веде до зменшення Rc

більшення, що мо
як

ипадку ND змінюється дуже слабко і складає 1,2·108 см-2. Відповідно для формування
 контакту необхідно проводити відпал омічних контактів при температурі
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Рис. 3 Залежність питомого контактного опору при 300 К (ліва вісь) та густини 
дислокацій (права вісь) від температури ШТО для A + ++

, c

u-TiB2-Ge-Au-n-n -n -InP. 
 
Представлена модель струмопереносу в омічних контактах з високою густиною 

дислокацій в приконтактній області напівпровідника відповідає експериментальним 
температурним залежностям контактного опору для омічних контактів Au-Ge-TiB2-Au до InP. 
Також встановлено оптимальну температуру ШТО для формування омічного контакту, яка 
для Au-TiB2-Ge-Au-n-n+-n++-InP становить  450°С, питомий контактний опір в такому 
випадку складає 5,2·10-5 Ом·см2.  
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Исследование сенсорных свойств гранулированного 
активированного угля в проточном объемно- пористом реакторе 
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Разработка портативных сигнализаторов и анализаторов газов необходима 

 низким энергоп

братимая хемосорбция 
активных газов на их поверхности сопровождается обратимыми изменениями проводимости. 
При этом высокая чувствительность к содержанию в атмосфере целог ок ы
взрывоопасных газов, а также возможность управления процессами, происходящими на 

ров 
 

. Вместе 

при низких температурах. С другой 
стороны, ряд свойств полуметаллов делает их похожими на полупроводники: значительно 
более низкая электропроводность, чем у металлов; заметное возрастание числа носителей 
при повышении температуры. Полуметаллы занимают промежуточное положение между 
металлами и полупроводниками. К ним в частности относятся элементы V группы 
периодической системы элементов (As, Sb, Bi), графит и некоторые соединения (GeTe и др.). 
Атомы углерода (рис. 1) в отдельном слое графита расположены в вершинах правильных 
шестиугольников и образуют структуру с полностью насыщенными связями. Электронный 
энергетический спектр такого слоя является спектром бесщелевого полупроводника. Слабое 
перекрытие волновых функций электронов в соседних слоях приводит к возникновению 
полуметаллического спектра трёхмерного графита с перекрытием зон в районе 0,04 эВ. В 
графите поверхность Ферми сильно анизотропна. Её электронные и дырочные части 
вытянуты, вдоль боковых рёбер НКН зоны Бриллюэна и близки по форме к гофрированным 
в базисной плоскости эллипсоидам. Отношение экстремальных сечений поверхности Ферми 
для электронов и дырок равно 10. Электронные (с центром в точках K зоны Бриллюэна) и 
дырочные участки поверхности Ферми соприкасаются между собой. В малой окрестности 
то  
пове  и 
H в зоне Бриллюэна расположены изоэнергетические поверхности малых групп электронов и 
дырок е ) з

для 
повышения безопасности проведения работ по добыче полезных ископаемых и улучшения 
контроля за наличием токсичных и взрывоопасных газов в атмосфере, как промышленных 
предприятий, так и в быту. Отсутствие надежных и экономичных сенсоров сдерживает 
разработку мобильной аппаратуры контроля и анализа различных газовых сред.  

В связи с этим актуальной задачей является разработка миниатюрных химических 
сенсоров, отличающихся отреблением, высоким быстродействием, 
дешевизной. Наиболее широко для производства сенсоров используется оксиды олова, цинка 
и др.. Принцип действия таких сенсоров основан на том, что о

о ряда т сичн х и 

поверхности и в объеме полупроводника, делают эти материалы особенно 
привлекательными.  

Анализ литературных данных [1-3] показал, что для получения резистивных сенсо
наиболее перспективны методы микроэлектронной тонкопленочной технологии, которая
облегчает промышленное производство датчиков с воспроизводимыми параметрами
с тем, продолжаются поиски новых эффективных и дешевых материалов для сенсорных 
датчиков. В этом ряду особым образом расположены полуметаллы [4, 5]. Они обладают 
аномально малым числом носителей заряда, приходящихся на один атом вещества. 
Полуметаллы обладают всеми свойствами металлов 

чек соприкосновения поверхности близки к коническим. Кроме описанных частей
рхности Ферми, которыее относятся к т.н. основным носителям заряда вблизи точек К

(неосновны  носители . Все вышесказанное по воляет заключить, что некоторые 
формы углерода  способны проявлять сенсорные свойства. 
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Рис. 1 Зона Бриллюэна графита 

Рассматриваемая работа посвящена исследованию сенсорных свойств активированного 
угля, размещаемого в проточном объемно- пористом реакторе. Для опытов использовали 
гранулированный активированный уголь марки АГ-2. В качестве модельной газовой смеси 
нами исследовалась смесь, состоящая из воздуха и ацетона с концентрацией последнего 1-2 
г⋅м-3.. Сенсорное устройство представляло из себя трубку диаметром 1 см, в которой 
помещался исследуемый активированный уголь. Насыпной электрод поддерживался с обеих 
сторон трубки тоководами с сетчатыми медными электродами. Расстояние между сетчатыми 
электродами составляло 6 до 8 см. Расход анализируемого газа устанавливали с помощью 
натекателя и предварительно отградуированного расходомера. В реакторе между сетчатыми 
электродами размещался активированный уголь. На сетчатые электроды подавалось 
переменный или постоянный ток. Напряжение, подаваемое на сетчатые медные электроды 
варьировалось в интервале 5- 15 В. Силу тока и напряжение регистрировались вольтметром 
(V) и миллиамперметром (A). Чувствительность системы S определяли на основании 
соотношения: S = Ro / Rd. Ro- электрическое сопротивление сенсорного устройства при 
пропускании воздуха через проточную объемно пористую ячейку, Ом. Rd- ое 
сопроти ез 
проточ , Rd) 
определяли на основании показаний амперметра и вольтметра. Определение сопротивления 
R (Ом

электрическ
вление сенсорного устройства при пропускании ацетоно- воздушной смеси чер
ную объемно пористую ячейку, Ом. Электрическое сопротивление (Ro

) для сенсорного устройства осуществляли расчетным методом по формуле R= U /·I, 
где U- напряжение, Вольт; I, сила тока, Ампер.  

В ходе экспериментов нами исследовались сенсорные свойства активированного угля. 
На рисунке 2 представлена зависимость чувствительности газового сенсора S, состоящего из 
гранул активированного угля, от времени для ацетоно- воздушной смеси. 
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Рис. 2 Зависимость чувствительности сенсора S от времени 

Исследование спектров активированного угля в ИК - области (рис. 3) показывает, что 
поверхность образца является гидрофобной: присутствуют характеристическая полоса 
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пропуска и 1053,6 
с
к
незначительная. Полоса пропускания (5) в области 3430,7 -1 соответствует валентным 
колебаниям  –ОН группы [6].  

ния (3) деформационных колебаний С=С ароматического кольца (1033,5 
м-1). Отмечается присутствие карбонильной группы (1) ароматических, алифатических 
ислот (-С=О 1626 см-1). Интенсивность полосы пропускания карбонильной группы 
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Рис. 3. ИК-спектр активированного угла  

Таким образом, в результате выполненных экспериментов показана возможность 
использования проточной объемно- пористой ячейки с засыпкой на основе активированного 
угля в качестве сенсорного устройства, позволяющего определять ацетон в газо- воздушной 
смеси. Литературные данные относительно полупроводниковых свойств соединений 
углерода, а также наличие кислородных групп на поверхности активированного угля 
позволяют заключить, что сенсорные свойства АУ определяются адсорбцией ацетона на 
поверхности АУ и возможное изменение поверхностного заряда и его проводимости. 
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Вимірювання електродних потенціалів процесу полірування 
CdTe, ZnхCd1-хTe, CdхHg1-хTe розчинами системи HNO3 – HI. 
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Напівпровідникові сполуки на основі CdTe застосовуються для виготовлення 

високоефективних сонячних батарей, γ- і χ-детекторів, ZnхCd1-хTe – для лазерів у видимій 
частині спектра, CdхHg1-хTe – для виготовлення інфрачервоних фотоприймачів далекого і 
середнього ІЧ-діапазону. Для хімічної обробки поверхні вказаних напівпровідників 
перспективним є рідкофазне травлення йодвиділяючими травильними композиціями на 
основі системи HNO3 – HI, що володіють низькими швидкостями травлення та є менш 
токсичними в порівнянні з іншими галогенвиділяючими травниками. Особливу увагу 
дослідники звертають на процеси, що протікають на межі розділу рідкої та твердої фази. 
Одним з важливих факторів хімічного полірування напівпровідників є електрохімічні 
процеси, про які можна судити за значенням електродних потенціалів.  

Для потенціометричного дослідження зразки напівпровідників вирізали у вигляді 
прямокутних пластин. Електроди з CdTe та твердих розчинів ZnxCd1-xTe та CdxHg1-xTe 
припаювали за допомогою індію. Місце контакту і поверхню електроду, що бере участь в 
експерименті, ізолювали хімічно стійким лаком [1]. Перед початком проведення вимірювань 
поверхню електроду протравлювали поліруючим травником і ретельно промивали 0,5 М 
розчином натрій тіосульфату та великою кількістю води. Електродні потенціали вимірювали 
та записували за допомогою іонометра И-160М, при цьому електродом порівняння слугував 
насичений хлор-срібний електрод з потенціалом 0,2445 В. Для приготування травильних 
розчинів використовували 60%-ву HNO3 (ос.ч) та 54%-ву НІ (хч). 

Зміни електродних потенціалів процесу травлення визначали впродовж першої хвилини 
полірування в розчинах, що містили, (об.%): 2-10 HNO3 в НІ. Встановлено, що для 
напівпровідників Zn0,04Cd0,96Te, Zn0,1Cd0,9Te, Cd0,2Hg0,8Te значення електродних потенціалів 
поступово знижуються від 0,25 до 0,12 В при швидкостях травлення матеріалів 11-24 мкм/хв, 
що свідчить про процес розчинення і, як наслідок, відбувається полірування поверхні. 
Значення електродних потенціалів при травленні у розчині, (об.%): 8 HNO3 : 92 НІ 
представлено на рис. 1. 

0 10 20 30 40 50 60

160

180

200

220

240

260

4

2

3
1

ϕ,
 m

V

t, сек

 

Рис. 1. Зміна значень електродних потенціалів з часом процесу полірування CdTe (1), 
Zn0,04Cd0,96Te (2), Zn0,1Cd0,9Te (3), Cd0,2Hg0,8Te (4) у розчині (об.%): 8 HNO3– 92 HI 
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На основі отриманих значень електродних потенціалів можна зробити припущення про 
проходження наступних реакцій при розчиненні досліджуваних напівпровідників: 

 
Zn0,04Cd0,96Te + 3І2 → 0,04 ZnI2 + 0,96 CdІ2 + TeІ4 

Zn0,1Cd0,9Te + 3І2 → 0,1 ZnI2 + 0,9 CdІ2 + TeІ4 
Cd0,2Hg0,8Te + 3І2 → 0,2 CdI2 + 0,8 HgІ2 + TeІ4 

 
Встановлено, що із збільшенням концентрації HNO3 підвищуються і електродні 

потенціали процесу полірування CdTe та твердих розчинів на його основі (рис. 2), разом із 
тим зменшується і швидкість травлення, що може бути пов’язане з частковою пасивацією 
поверхні, і утворенням тонкої плівки оксидів телуру [2,3].  
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Рис. 2. Залежність зміни електродних потенціалів від концентрації HNO3 процесу 
саморозчинення монокристалів у розчинах HNO3–HI: 1 – CdTe; 2 – Zn0,04Cd0,96Te; 3 – 
Zn0,1Cd0,9Te; 4 – Cd0,2Hg0,8Te.  

 
Визначено, що поверхня досліджуваних монокристалів після травлення композиціями 

на основі HNO3–HI характеризується дзеркальним блиском та високою якістю полірування 
(Rz < 50 нм). При додаванні в досліджувані розчини органічних кислот і в’язких розчинників 
можна отримати повільні травники для івок CdTe та твердих розчинів  монокристалів і пл
ZnxCd1-xTe та CdxHg1-xTe, що дасть можливість контролювати процес їх полірування менш 
токсичними іодвиділяючими травниками. 

Висловлюємо подяку за сприяння у виконанні роботи та допомогу в аналізі отриманих 
експериментальних даних професору, д.х.н. Томашику В.М., старшому науковому 
співробітнику, к.х.н. Томашик З.Ф., доценту, к.х.н. Гриціву В.І. 
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Діоксид титану (ТіО2) та телурид кадмію (CdTe), завдяки своїм електричним та 

оптичним властивостям, є перспективними матеріалами для застосування в різноманітних 
фотоелектричних приладах. 

 Дана робота присвячена дослідженню властивостей гетеропереходу, сформованого між 
об’ємним кристалом CdTe, та тонкою плівкою ТіО2:Fe напиленою методом електронно-
променевого випаровування. 

Для підкладок використовували CdTe, вирощений методом Бріджмена при малих 
тисках парів кадмію (PCd=0,02 атм). Кристали були р-типу провідності. Їх електричні 
параметри при температурі 295 К становили: питома електропровідність σ = 8,9⋅10-2 Ом-1см-1, 
концентрація носіїв заряду n = 7,2 ⋅ 1015 см-3. Визначена з температурних залежностей 
коефіцієнта Холла глибина залягання енергетичного рівня, що визначає рівноважні 
електричні властивості базового матеріалу, складає EV + 0,05 еВ[1]. Враховуючи отримане 
значення енергії іонізації домішкових центрів та технологічні умови вирощування кристалів 
CdTe можна допустити, що основними дефектами в них є однократно заряджені вакансії 
кадмію V′Cd [2]. 

Структури виготовляли нанесенням плівок ТіО2 на свіжо сколоту поверхню пластин 
CdTe (типорозміром 5×5×1 мм) в універсальній вакуумній установці Leybold – Heraeus L560 
за допомогою електронно-променевого випаровування спресованих таблеток з суміші 
порошку ТіО2 та Fe (вміс  Fe: 1%). 

Сформовані таблетки
т

 розміщували у мідному тиглі з водяним охолодженням і 
поступово прогрівали електронним променем у вакуумній камері, що відкачувалась 
молекулярним насосом до тиску 5·10-3 Па. Для запобігання випаровування забруднень з 
поверхні на початковому етапі підігріву таблеток заслінка між тиглем і підкладками була 
закрита.  

Потужність електронного променя, швидкість напилення та товщина плівки 
контролювалися за допомогою контролера напилення тонких плівок INFICON XTC. 

Фронтальний електричний контакт до тонкої плівки ТіО2 формували методом 
термічного осадження індію при температурі підкладки 150°С[3]. Омічні контакти до p-CdTe 
отримували провівши попередню обробку поверхні імпульсним лазерним випромінюванням, 
що приводило до отримання р+-області внаслідок її збагачення вакансіями кадмію при 
опроміненні. Після обробки на поверхню послідовно осаджували шар золота та міді. 

Вольт – амперні характеристики гетероструктури TiO2:Fe/CdTe вимірювалися за 
допомогою вимірювального комплексу SOLARTRON SI 1286, SI 1255. Визначено коефіцієнт 
випрямлення (k), коефіцієнт неідеальності ВАХ (n), висоту потенціального бар’єру( φ).  

Досліджувані гетеропереходи володіли яскраво вираженими діодними 
х 102. арактеристиками з коефіцієнтом випрямлення k = 5
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Прямі гілки ВАХ досліджуваної структури, виміряні при різних температурах, 
приведено на рис.1 Для них характерно зменшення напруги, при якій спостерігається швидке 
зростання струму з підвищенням температури внаслідок зниження потенціального бар’єру, 
зумовленого контактною різницею потенціалів.  

 
 

Рис. 1 Прямі гілки ВАХ гетероструктури n-TiO2:Fe/p-CdTe: 1 – 293 К, 2 – 309 К, 3 – 319 К, 4 
– 327 К, 5 – 342 К. На вставці приведено залежність висоти потенціального бар’єра  φк  від 

температури 
 
Шляхом екстраполяції лінійних ділянок ВАХ до перетину з віссю напруг визначені 

значення висоти потенціального бар’єру г у при різних температурах (вставка 
рис.

етеропереход
 1).  

Встановлено, що температурна залежність величини φк гетероструктур n-TiO2:Fe/p-
CdTe добре описується рівнянням: 

( ) ( ) TT kk ⋅−= ϕβϕϕ 0      (1) 

де βφ = 10,1 10-3 еВ К-1 – температурний коефіцієнт висоти потенціального бар’єра, а  φк (0) = 
4,2 еВ – значення висоти потенціального бар’єра досліджуваної гетероструктури при 
абсолютному нулі температури. Велике значення βφ у порівнянні з температ  
коеф

урним
іцієнтом ширини забороненої зони для CdTe (βEg = 4,1 10-4 еВ/К) може бути обумовлено 

значною концентрацією поверхневих дефектів Ns на межі поділу TiO2:Fe - CdTe, що 
являється наслідком істотної відмінності постійних граток (а) компонентів гетеропереходу 
[1].  

З аналізу температурних залежностей прямих гілок ВАХ гетроструктури визначений 
коефіцієнт неідеальності n. Він змінюється від 5,2 до 3,1 з підвищенням температури. Це 
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мож  за 
участю 2

На основі отриманих дан одо можливості конструювання 
фотоелектричних перетворювачів на основі ктури  монокристалічного CdTe/ 
тонкоплівкового TiO

  

1. Брус В.В іО2/p-CdTe/  
Брус В.В., Илащук  М. И., Ко ., Ульяницкий К. С., Грицюк Б. 

2. Матвеев О.А. Основн dTe:Cl для получения 
полуизолирующих кр , 34, 1316 (2000). 

3.  Брус В.В. Свойства механическ енкам TiO2 изготовлено методом 
реактивного магнетронного распыления /  В.В. Брус, З.Д. Ковалюк, П.Д. Марьянчук, 
И

е свідчити про домінування генераційно-рекомбінаційного механізму струмопереносу
 пасток утворених поверхн ілу TiO :Fe /CdTe.  евими станами на межі под

их зроблені висновки щ
 

2:Fe 
 гетеростру
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Вольтамперные и вольтфарадные характеристики 
 Si(Li) p-i-n детекторы  

Саймбетов А.К., Тошмуродов Ё.К. 
Физико-технический институт НПО «Физика-Солнце» АН РУз, 

100084 Ташкент, Узбекистан. E-mail: detector@uzsci.net 
 
  В мировой практике неплохо освоены разработки неохлаждаемых детекторов не 
больших размеров. Создание кремниевых детекторов больших размеров имеют свои 
особенности и трудности, требующие изыскание новых научных, технических и 
технологических решений. В этой связи необходимы глубокие понимания физических 
процессов, обусловленных с взаимосвязью параметров исходного кристалла больших 
диаметров  с формированием на их основе высококачественных детекторных структур типа 
p-n или p-i-n переходов [1-3]. 

Успешное решение задач по созданию Si(Li) p-i-n детекторов ядерного излучения 
больших площадей во многом зависит от правильного понимания свойств исходного 
кристалла большого диаметра и их возможная связь с эксплуатационными характеристиками 
детектора.  

В работе были исследованы вольтамперные и вольтфарадные характеристики Si(Li) p-
i-n детекторов больших размеров.  

Для проведения исследования были изготовлены Si(Li) p-i-n детектор по технологии, 
описанной в работе [4]. Изготовлен Si(Li) p-i-n детектор из низкоомного p-Si, выращенного 
методом Чохральского (ρ=10Ом.см, τ=50 мкс) и высокоомного кремния, полученного 
безтигельной зонной плавкой ( ρ=4 кОм.см, τ=500мкс).. Диффузию лития проводили на одну 
из сторон, в вакууме (~10-5 мм.рт.ст.) при температуре tдиф=4500С на глубину 320 350 мкм 
[5]. Далее, в n+-p-n+ структурах провели процесс дрейфа ионов лития [6]. К готовой структуре 
напыляются металлические контакты, Al(∼1000°A) и Au(∼200°A) на n+-область и i-область 
соответственно.   

Величина тока, текущего в обратно смещенной Si(Li) p-i-n структуре является 
важнейшим электрофизическим параметром, определяющим уровень токовых шумов 
п

структур практически полностью только генарационным током в 
компенсированной i-области, и не зависит от удельного сопротивления исходного материала. 
Следов

о существенный вклад в общий ток вносит поверхностная составляющая. 

го (

÷

олупроводниковых детекторов.  

Согласно проведенному анализу, объемная составляющая обратного тока Si(Li) p-i-n-
определяется 

ательно, значение объемной составляющей обратного тока наших детекторов должно 
быть равно Iобр=IS=3,4 мкА. Это значение служит критерием, по которому можно оценить, 
наскольк

Как видно из экспериментальных кривых (см. Рис.1), обратные токи детекторов из 
низкоомного кремния Чохральско ρ =10 Ом. см) в области насыщения с хорошей 
точностью согласуются с расчетным значением. Это  

е
,

детекторов

свидетельствует об отсутствии
поверхностных токов и, следовательно, о стабильности радиометрических характеристик в 
широком диапазоне рабочих полей. 

Совершенно другой характер имеют обратны  токи детекторов из высокоомного 
безтигельного кремния (ρ=4кОм.см). В этом случае  измеренные значения обратных токов 
значительно превышают критические (Iобр=3,4 мкА) практически во всем диапазоне 
обратного смещения (при 10 В). Это свидетельствует о формировании инверсионного слоя 
на поверхности этих . Ширина и проводимость инверсионного слоя, как известно, 
определяются удельным сопротивлением исходного полупроводника и поверхностным 
изгибом зон. 
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Вольтфарадные характеристики Si(Li) p-i-n детекторов приведены на рис.2. Лучшие 

характеристики наблюдается у детекторов выращенных методом Чохральского.  
  Недостаточная компенсация чувствительной области детекторов обусловлена 
наличием локальных однородностей в объеме исходного материала, а также 
несовершенством контактов p-i-n структур. Использование специальных «мягких» режимов 
дрейфа ионов лития, а также замена химически осажденного алюминиевого тыльного 
контакта на напыленный слой алюминия, с применением дополнительного выравнивающего 
дрейфа позволяет уменьшить величину напряжения смещения, при которой достигается 
необходимая толщина чувствительной области. 

Из проведенного анализа отчетливо видны преимущества использования низкоомного 
p-Si  выращенного методом Чохральского, для изготовления Si(Li) p-i-n детекторов больших 
размеров, малыми обратными токами и высокими эксплутационными характеристиками. 
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Рис.1. ВАХ Si(Li) p-i-n детекторов S=60 см2, 
изготовленных из низкоомного p-Si. 
выращенного методом Чохральского - Δ; и 

Рис. 2.  ВФХ Si(Li) p-i-n детекторов площадь
60 см2 изготовленных из p-Si, выращенно
методом Чохральского --∆-- и бестигельн
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В останні роки оксиди металів з напівпровідниковими властивостями, зокрема 
діоксид титану (TiO2), досить широко використовуються в різних промислових приладах, 
особливо в галузі фотоелектричної техніки для різних цілей: прозорі контакти в дисплеях
рідких кристалах, фотодіодах, антивідбиваюче покриття, детектори ультрафіолетов
випромінювання і т.д. [1]. Легування плівок ТіО2 різними  металами, зокрема, марганцем 
дозволяє змінювати ширину забороненої зони матеріалу, що є актуальним при застосуванні у 
фотоелектри

 на 
ого 

чних приладах. 

о високою фоточутливістю та оптимальним для 
фотово

-2 Ом-1⋅
-1 ностей 

оважні 
матеріалу, складає E  + 0,05 еВ. Враховуючи отримане 

значен
щ  

таблеток з 
суміші

ли

гріву таблеток заслінка між тиглем і підкладками була 
закрит

П
плавлення суміші (визначалася за зміною фазового стану таблетки) 

розпочинався процес напилення. При цьому потужність електронного променя 

Телурид кадмію набув широкого застосування як базовий матеріал для сонячних 
елементів, що зумовлено йог

льтаїчного перетворення значенням ширини забороненої зони (Eg = 1,5 еВ при Т = 295 
К). При цьому перспективним в даний час вважається виготовлення фотоперетворювачів на 
основі гетеропереходів, де оптичним вікном з широкою забороненою зоною є оксиди металів, 
зокрема діоксид титану (ТіО2), а поглинаючим шаром – CdTe. 

В даній роботі гетеропереходи n-TiO2:Mn/p-CdTe отримали нанесенням 
тонкоплівкового TiO2:Mn на монокристалічні підкладки CdTe. 

Для підкладок використовували CdTe, вирощений методом Бріджмена при малих 
тисках парів кадмію (PCd=0,02 атм). Кристали були р-типу провідності. Їх електричні 
параметрами при температурі 295 К становили: питома електропровідність σ = 8,9⋅10
см , концентрація носіїв заряду n = 7,2⋅1015 см-3. Визначена з температурних залеж
коефіцієнта Холла глибина залягання енергетичного рівня, що визначає рівн
електричні властивості базового V

ня енергії іонізації домішкових центрів та технологічні умови вирощування кристалів 
CdTe можна допустити, о основними дефектами в них є однократно заряджені вакансії 
кадмію V′Cd [2]. 

Структури виготовляли нанесенням плівок ТіО2:Mn на свіжо сколоту поверхню 
пластин CdTe (типорозміром 5×5×1 мм) в універсальній вакуумній установці Laybold – 
Heraeus L560 за допомогою електронно-променевого випаровування спресованих 

 порошку ТіО2 та Mn у відповідних пропорціях.  
Сформовані таблетки розміщува  у мідному тиглі з водяним охолодженням і 

поступово прогрівали електронним променем у вакуумній камері, що відкачувалась 
молекулярним насосом до тиску 6·10-3 Па. Для запобігання випаровування забруднень з 
поверхні на початковому етапі піді

а.  
Потужність електронного променя, швидкість напилення та товщина плівки 

контролювалися за допомогою контролера напилення тонких плівок INFICON XTC. 
При прогріванні таблеток потужність електронного променя підтримувалась на рівні 

5-8% від максимального значення. Попередній підігрів таблеток проводився для запобігання 
інтенсивного газування порошку ТіО2:Mn при його різкому нагріванні. ри досягненні 
температури 
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підвищувалась (у ручному режимі роботи контролера INFICON XTС) до рівня 15% з 
одночасним відкриттям заслінки. На протязі процесу напилення тиск залишкових газів у 
вакуумній камері підтримувався на рівні 5·10-3 Па. 

     Фронтальний електричний контакт до тонкої плівки ТіО2:Mn формували методом 
термічного осадження індію при температурі підкладки 150°С. Омічні контакти до p-CdTe 
отримували провівши попередню обробку поверхні імпульсним лазерним випромінюванням, 
що приводило до отримання р+-області внаслідок її збагачення вакансіями кадмію при 
опроміненні. Після обробки на поверхню послідовно осаджували шар золота та міді шляхом 
відновлення з водного розчину хлориду золота та мідного купоросу, відповідно [3]. 

В даній роботі досліджуються електричні характеристики гетеропереходів n-
TiO2:Mn/p-CdTe. 

Прямі гілки ВАХ досліджуваної структури, виміряні при різних температурах, 
приведено на рис.1. Для них характерно зменшення напруги, при якій спостерігається 

п
но он

швидке зростання струму з підвищенням тем
бар’єру, зумовле го к тактною різницею поте

ератури внаслідок зниження потенціального 
нціалів.  

 
Рис. 1. Прямі гілки ВАХ гетероструктури n-TiO2: Mn/p-CdTe: 1 – 291 К, 2 – 306 К, 

3 – 315 К, 4 – 325 К 
 

Шляхом екстраполяції лінійних ділянок ВАХ до перетину з віссю напруг визначені 
значення висоти потенціального бар’єр еходу при різних температурах. 
Визначено домінуючі механізми проходження струму для прямих і зворотніх гілок 
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чутливий оптичний иків, що діють на 
чутливий елемент сенсора та досліджувані об’єкти, таких як коливання температури, 
прикла

ції біомолекул та різноманітних біомолекулярних процесах, що 
проход

о л в к к у

лекул на прикладі білків при 
прикла н ел

 характер оптичного відгуку 
ПППР

золота

ротом діаметром 0,5 мм і Ag/AgCl 

б

Біосенсор на основі поверхневого плазмон-поляритонного резонансу (ПППР), як дуже 
 прилад, дозволяє досліджувати вплив зовнішніх чинн

 
дання електричної напруги, зміна pH середовища тощо. Зокрема, вплив прикладеного 

електричного потенціалу на протікання біомолекулярних процесів при роботі ПППР-
босенсора вивчений недостатньо. Відомо, що прикладання електричної напруги до межі 
поділу метал-електроліт на поверхні чутливого елементу ПППР-біосенсора змінює закон 
дисперсії поверхневих плазмон-поляритонів, що поширюються вздовж цієї межі поділу [1]. 
Це, у свою чергу, призводить до зсуву та зміни форми ПППР-кривих та впливає на відгук 
ПППР-біосенсора при адсорб

ять на поверхні чутливого елементу (наприклад, тонкої плівки золота). Разом з тим, 
великі біом леку и містять елику ількість с ладових (наприклад,  випадку білків – 
залишків амінокислот), що несуть на собі різноманітні функціональні групи з різними 
зарядовими станами, які надають біомолекулі певного електричного заряду, що взаємодіє із 
зовнішніми електричними полями. 

Метою роботи було дослідити процеси адсорбції біомо
дан і зовнішньої електричної різниці потенціалів до межі поділу метал- ектроліт на 

поверхні чутливого елементу ПППР-біосенсора та з’ясувати
-біосенсора у таких умовах. В якості об’єктів для дослідження були вибрані фермент 

класу гідролаз трипсин (молекулярна маса близько 23-24 кДа, ізоелектрична точка pI = 10,1-
10,8) та його інгібітор, отриманий із соєвих бобів (соєвий інгібітор трипсіну (СІТ); 
молекулярна маса близько 20-21 кДа, ізоелектрична точка pI = 4,5). Для приготування 
розчинів білків був використаний фосфатний буферний сольовий розчин (ФБС), що широко 
використовується у біохімічних дослідженнях. 

Робота проводилася на двоканальному оптоелектронному ПППР-сенсорі «Плазмон-5» 
(Інститут фізики напівпровідників НАН України, Київ). В якості носія плазмонних коливань 
була використана плівка  товщиною 45 нм з адгезійним підшаром хрому товщиною до 
5 нм. Для проведення одночасних ПППР- та електрохімічних вимірювань була використана 
відкрита трьохелектродна електрохімічна кювета. Для вольтамперометричних досліджень 
застосовувався потенціостат «IPC-compact» (Інститут фізичної хімії РАН, Москва) із плівкою 
золота у якості робочого електроду та платиновим д
електродом у якості протиелектроду та електроду порівняння, відповідно. Для визначення 
кислотності буферного розчину використовувався лабораторний іономір «И-130» з 
автоматичною термокомпенсацією. Вимірювання імпедансу за допомогою методу 
електрохімічної імпедансної спектроскопії (ЕІС) проводилися у спеціально виготовленій 
трьохелектродній кюветі, що відповідала по конфігурації електродів кюветі, використаній 
для одночасних ПППР- та електрохімічних вимірювань, на електрохімічній станції 
«VoltaLab-40» (Radiometer Analytical SAS, Франція). 

Виміряне значення рН буферного розчину ФБС при 25 ºС склало 7,25. Таким чином, 
при розчиненні досліджуваних біомолекул у використаному буферному розчині молекули 
трипсину отримують загальний додатній заряд, так як ізоелектрична точка трипсину лежить 
вище, ніж рН уферного розчину, а молекули СІТ отримують загальний від’ємний заряд. 
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Рис. 1. а) Виміряна циклічна вольтамперограма для системи золото-ФБС. б) Виміряні часові 
залежності кутового положення мінімумів ПППР-кривих (сенсограми) при ступінчатій 
розгортці потенціалу у діапазоні напруг –200 ÷ +600 мВ для системи золото-ФБС. 

 
Щоб визначити діапазон напруг, який є придатним для досліджень біомолекулярних 

процесів без накладання на ПППР-відгук впливу електрохімічних реакцій у системі золото-
ФБС, була проведена циклічна вольтамперометрія цієї системи (Рис. 1а). Були відслідковані 
процеси електрохімічного окислення (Рис. 1а, ділянка 1) та відновлення золота [2] (Рис. 1а, 
ділянка 2), що виникали, коли прикладена напруга перевищувала +600 мВ, та процес 
відновлення розчиненого у ФБС кисню при потенціалах, нижчих за –200 мВ [3]. Таким 
чином, лише на відрізку –200 ÷ +600 мВ у системі відсутні електрохімічні реакції, а 
відбувається тільки заряджання подвійного електричного шару [3], тому цей діапазон напруг 
був обраний в якості робочого. Варто зазначити, що для системи золото-ФБС потенціал 
нульового заряду дорівнює –275 мВ [3]; таким чином, при роботі у діапазоні напруг –
200 ÷ +600 мВ поверхня золота завжди буде нести на собі додатній заряд. 

Важливою перевагою використаного ПППР-біосенсора є можливість одночасної роботи 
з двома оптичними каналами. Були проведені порівняльні дослідження ПППР дгуку у обох 
каналах и 
ступінчатій розгортці потенціалу в усьо  діапазоні напруг із кроком 100 
мВ та показана відтворюваність відгуку сенсора (Рис. 1б). Тому для подальших 
експер

 

озчині ФБС у концентрації 500 мкг/мл. Отримані розчини 
біомолекул додавалися до другого каналу ПППР-біосенсора за допомогою мікрошприца 
«Gastight 1701» (Hamilton Co., США  ФБС/10 мкл розчину, в результаті 
чого у кюветі створювався розчин біомолекул онцентрацією 45 мкг/мл. 

о несуть ці біомолекули. А саме, 

адку СІТ – зростає сила притягання. 
 адсорбцію біомолекул від прикладеної до 

системи золото-розчин біомолекул різниці потенціалів показані на Рис. 3а. Варто зазначити, 
що величина ПППР-відгуку на адсорбцію біомолекул корелює з їх молекулярною масою. 

-ві
приладу у системі спільний золотий електрод-100 мкл ФБС у кожному каналі пр

му досліджуваному

иментів один з каналів приладу був використаний у якості опорного, і базова лінія, 
записана у цьому каналі, віднімалася від сигналу, виміряного у другому, робочому, каналі. 

Досліджувані зразки біомолекул були виготовлені шляхом розчинення сухих порошків 
трипсину та СІТ у буферному р

) в пропорції 100 мкл
к

Отримані сенсограми відгуку ПППР-біосенсора на адсорбцію біомолекул при 
прикладанні до системи золото-розчин біомолекул ступінчатої розгортки потенціалу у 
діапазоні +200 ÷ +600 мВ представлені на Рис. 2. Характерною особливістю цих сенсограм є 
той факт, що у випадку додавання трипсину ПППР-відгук зменшується при збільшенні 
значення прикладеної електричної напруги, в той час як у випадку з СІТ ПППР-відгук 
зростає, що може бути пояснено різним знаком заряду, щ
при зростанні потенціалу золотого електроду, а отже, і при зростанні його додатного заряду, 
характер адсорбції біомолекул змінюється: у випадку трипсину зростає сила відштовхування 
між поверхнею золота і біомолекулами, а у вип

Залежності ПППР-відгуку біосенсора на
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Рис. 2. Сенсограми, отримані при ступінчатій розгортці потенціалу у діапазоні прикладених 
напруг +200 ÷ +600 мВ при додаванні до другого каналу біосенсора розчину біомолекул а) 
трипсину та б) СІТ. 
 

На Рис. 3б представлені залежності нормалізованої зміни ємності подвійного 
електричного шару при адсорбції біомолекул від прикладеної до системи золото-розчин 
біомолекул різниці потенціалів, отримані шляхом підгонки виміряних спектрів імпедансу. 
Таким чином, залежна від прикладеного електричного потенціалу адсорбція білків, 
визначена за допомогою ПППР, була підтверджена ЕІС як залежна від прикладеного 
електричного потенціалу зміна ємності подвійного шару, адже відомо, що ємність 
подвійного шару зменшується при утворенні адсорбованого біомолекулярного покриття [3]. 
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Рис. 3. а) Виміряні залежності ПППР-відгуку біосенсора на адсорбцію біомолекул та б) 
залежності нормалізованої зміни ємності подвійного електричного шару при адсорбції 
біомолекул, отримані шляхом підгонки виміряних спектрів імпедансу, від прикладеної до 
системи золото-розчин біомолекул різниці потенціалів. 
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Повсемісне використання світлодіодів в засобах індикації, спеціальної сигналізації, 

повноколірних екранах та освітлення обумовлено їх позитивними якостями, такими як: 
1. Світлодіоди мають термін напрацювання на відмову в 10 разів більший ніж 

ламп  розжарювання. и
2. Створюють більш широкий промінь світла. 
3. Мають значно вищу яскравість. 
4. Використовують на 80% менше електроенергії. 
5. Мають високу антивандальньну стійкість. 
Саме дякуючи цим якостям вони повністю витіснили лампи розжарення в 

повноколірних екранах та автодорожних світлофорах.  
Зовсім іншою є ситуація із залізничними світлофорами, які відносяться до сигнальних 

пристроїв з підвищеним ступенем надійності, тобто разом із аварійним освітленням та 
освітленням шахт мусять додатково перевірятись в неактивному режимі (вимога 
європейського стандарту EN 1838 «Прикладна світлотехніка. Аварійне освітлення» та 
російським ГОСТ Р50571.29-2009 «Електричні пристрої будинків»). Тобто, за вимогою 
вказаних стандартів, у випадку використання джерел світла для аварійного освітлення, 
необхідним є постійна індикація їх справності (проходження струму). В пристроях з 
підвищеним ступенем надійності така перевірка має проводитись безпосередньо перед та 
після їх ввімкнення. 

Ця задача легко вирішується для ламп розжарювання, оскільки при подачі напруги, 
недостатньої для її свічення (80 В, при номінальній напрузі 220 В), наявність струму через 
нитку розжарення є свідченням справності всієї лампи в цілому. Цей метод тестування є 
неактивним та дозволяє проводити неперервну перевірку в засобах аварійного освітлення та 
за допомогою зондуючого імпульсу в пристроях з підвищеним ступенем надійності до та 
після їх ввімкнення. Причиною необхідності здійснення саме неактивного тестування є те, 
що їх свічення може бути сприйнято невірно під час перевірки справності, що викличе 
порушення надійності приладу в процесі його експлуатації. Тобто, як невірна команда, 
наприклад, машиністом, або як виникнення небезпечної для життя ситуації при ввімкненні 
аварійного освітлення. Відомо, що світлодіоди починають світитись вже при незначних 
струмах та напругах, мають відносно значний розкид параметрів ВАХ навіть для однотипних 
світловипромінюючих структур та виготовлених в одному технологічному циклі. З іншого 
боку, така система має володіти необмеженою динамікою контролю, тобто дозволяти 
проводити перевірку в будь який момент експлуатації та нести необхідну інформацію про 
потребу заміни світлодіодів, які вийшли з ладу. 

На основі дослідження ВАХ методами диференціального [1] аналізу було розроблено 
принцип такого тестування та реалізовано на базі пристрою Keіthley 2410 за допомогою 
спеціальної програми. Для експерименту було випадковим чином вибрано із партії зразків, 
виготовленої в одному технологічному циклі, 70 світлодіодів до яких додано несправні в 
кількості 4 штуки. 
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Для уникнення свічення було вирішено використати для тестування визначення 
струму протікання (світловипромінююча структура не світиться апріорно) при наперед 

встановленій напрузі та напруги 
включення по наперед заданому струмові 
(струм через діодну структуру, в цьому 
випадку, проходить тільки за рахунок 
інжекційно-рекомбінаційної компоненти). 

За результатами попередніх 
досліджень встановлено, що середня 
величина струму яка відповідає порогу 
включення світлодіодів на основі 
InGaN/GaN ітловипромінюю их 

корпусах складає 1 мкА. Для уточнення 
величини струму були використанні 

п а

Паралельно, представлено залежність похідної зовнішнього квантового виходу по напрузі, 
отриманий в такий же спосіб. На рис. 1 наведено апроксимуючі криві для залежності 
коефіцієнту неідеальності від напруги. Форма кривої підбиралась інтуїтивно, значення 
коефіцієнтів отримані за допомогою методу найменших квадратів, після чого вигляд 
залежності підбирався за допомогою оцінки точності апроксимації. В точці 2,23 В 
відбувається різка зміна коефіцієнту нахилу більше ніж на порядок (m=-0,1106·U+2,8318 на 
ділянці 2 — 2,23 В та m=-5,8136·U+15,596 для відрізку 2,23 — 2,3 В), що дозволяє говорити 
про зміну механізму проходження струму, а саме досягнення напруги включення світлодіоду. 
За результатами аналізу було встановлено більш точно величину струму при якому можна 
проводити визначення напруги включення для InGaN/GaN світловипромінюючих структур 
(0,63 мкА). 

Також, було встановлено, що середнє значення величини лавинного електричного 
пробою для цієї ж партії діодів складає — 48,5 В. Виходячи із досвіду вивчення явища 

ому випадку це дещо менше 1 мкА). 

якщо при цьому струмові напруга на СД більше 

св ч
структур із однією квантовою ямою, які 
були розміщені в п’яти-міліметрових 

диференціальні методи ВАХ (рис. 1). 
Вимірювання вольт-амперних характеристик проводилось із кроком 10 мВ, як цього 
потребує методика визначення енергетичного положення глибоких рівнів по коефіцієнту 
неідеальності [1]. Залежність знімалась за до омогою пристрою Keithley 2410. Для налізу 
представлено діапазон від двох до трьох вольт, як найбільш цікавий як з фізичної так і 
технічної точки зору, адже саме в цьому діапазоні знаходиться робоча напруга 
напівпровідникових світлодіодів на основі InGaN/GaN світловипромінюючих структур. 

Рис. 1. 

акустичної емісії світлодіодів було вирішено для дослідження вибрано напругу, яка складає 
більше 10% від цього значення, а саме 6 В.  

Суть тестування полягає в тому, що визначається величина струму при якому 
фіксується свічення тобто напруга включення (в загальн

e
E

U g>У випадку  то світлодіод 

означається як пробитий. Для виявлення короткозамкнених СД використовується зворотна 

ня якого не має бути більшим за допустимі 

п
напруга (в нашому випадку 5-6 В) при якій струм протікання не має в загальному випадку 
перевищувати допустимих виробником меж. 

Даний пристрій тестування світлодіодів дозволяє виявити короткозамкнуті та пробиті 
елементи без їх свічення. Робота пристрою полягає в тому, що тестування проводиться в два 
етапи: 

1. За допомогою джерела постійної напруги подають зворотну напругу 
величиною від 10% до 50% від значення лавинного електричного пробою та вимірюють за 
допомогою амперметра струм протікання, значен
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межі, в прот  як 
короткозамкнута

2. й струм 
величиною икаторних 
світлодіодів вимірюють за допомогою вольтметра значення напруги, яке не повинно 
перевищува дника), в 
протилежному випадку стру и напрузі менше практично 
вірогідного порогу — як короткозамкн

За резул и та зроблено 
висновок, 3 з них проби я 0,001 мкА; 21, 0 В та 
0,137 мкА; 21,0 В та 0,001 мкА відпо тко замкнутий (0,83 В та 103,2 мкА 
відповідно). Це підтверджує надійність запропонованої методики тестування та схеми 
прилад

ня та 

ся, дозволяє реалізувати можливість перевірки світлодіодів не тільки 
наприклад, напівпровідникових 

 ямою. Дозволяє отримати інформацію про 
 заміни світловипромінюючих 

 умовою нормального 
функці а

дними компонентами є непрецезійні 
АЦП, Ц

илежному випадку світловипромінююча структура позначається
. 

За допомогою джерела постійного струму пропускають прями
 близькою до порогу включення, але не більше 1 мкА для інд
, 
ти величини Eg/e (E  — ширина забороненої зони напівпровіg

ктура позначається як пробита, пр
ута. 

ьтатами тестування було виявлено всі несправні світлодіод
ті (напруга включення 21,0 В, струм протіканн

відно), та 1 коро

у, який реалізує динамічну перевірку світлодіодів і дозволяє виявляти 
короткозамкнуті та пробиті світловипромінюючі структури при їх перевірці без свічен
порушення надійності приладів, в яких вони застосовуються в процесі експлуатації. 
Пристрій, що заявляєть
з високим струмом протікання, а й з низьким, 
світловипромінюючих структур з квантовою
накопичення несправних елементів та нагальність потреби
структур, які перестали функціонувати, що є необхідною

онування всієї матриці та вірного сприймання сигн лів в цілому. 
Для реалізації запропонованої методики необхі
АП (розрядність 8) та комутатор. Як найбільш оптимальним для виготовлення моделі 

пристрою рекомендовано мікросхему LM-117. 
 
 [1]. С.В. Булярский Глубокие центры безизлучательной рекомбинации в 

светоизлучающих приборах. – 1987. – Кишинев, Изд. “Штиинца”. – с. 103. 
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Магнітні та кінетичні властивості крист

твердих розчинів Hg1-х-уMnхDyуTe (одержаних ме
температур Т=77ч300К  і магнітних полів Н=0,5ч6

Температурні залежності магнітної сприй
для парамагнетиків, тобто

алів напівмагнітних напівпровідникових 
тодом Бріджмена), досліджені в інтервалі 
 кЕ. 
нятливості (х) мають вигляд характерний 

 χ  зменшується з росто
Т обумовлено зменшенням розорієнтовуючої ді
гратки на орієнтацію  моментів атомів 3
основі залежностей  побудовані темпер

н

мент атомів 3d-елементів (µ) збігається з 

окремо. 

м температури. Зростання χ при зменшенні 
ї теплових коливань атомів кристалічної 
d-, 4f - компоненти в магнітному полі. На 
атурні залежності оберненої магнітної 

сприйнятливості χdf
-1 атомів магнітної компоненти (Dy, Mn) шляхом врахування 

діамагнітного вкладу кристалічної гратки χ0: 
1

0
1 )(χ −− −= χχdf ;     (1.1) 

де χ – виміряні значення магнітної сприйнятливості; χ0 – діамагнітний вклад 
кристалічної гратки, створений атомами Hg, Te, Mn, Fe (без вкладу 3d – електронів марганцю 

та 4f – електронів диспрозію). χ0≈ .
.

діа
гратχ (HgTe)= – 0,345Ч10-6 см3/г. Вкладом носіїв заряду в 

χ кристалу нехтували. Встановлено, що на експериментальних залежностях 1/χdf=f(T) є 
злами. Дані залежності складаються з декількох прямолінійних ділянок різного нахилу і ці 
ділянки описуються зако ом Кюрі-Вейса. 

Від’ємна (додатня) парамагнітна температура Кюрі (θ) для прямолінійних ділянок 
1/χd=f(T) вказує на те, що між «магнітними» атомами відбувається обмінна взаємодія 
антиферомагнітного (феромагнітного) характеру. Злами на залежностях 1/χd=f(T) можуть 
бути обумовлені наявністю в кристалах Hg1-х-уMnхDyуTe кластерів, а точніше їх переходом із 
магнітовпорядкованого в парамагнітний стан при Тс або ТN.  

 магнітних
 χ=f(T)

Згідно моделі описаної в [1-4] слідує, що в Hg1-х-уMnхDyуTe можуть утворюватись 
кластери: із атомів марганцю та диспрозію, які займають близько розташовані вузли в 
підгратці ртуті в результаті чого виникає  непряма обмінна взаємодія антиферомагнітного 
характеру або атоми диспрозію займають близько розташовані вузли та міжвузля і між ними 
виника іє пряма обмінна взаємодія феромагн тного характеру. Зі збільшенням розмірів 
кластерів параметри θ і Тс, які їх характеризують, будуть зростати, наближаючись до 
параметрів фаз: MnТе2, MnТе, Mn, DyTe, DyTe2 що відповідають цим кластерам, а при 
виділенні цих фаз співпадуть з ними. 

Екстраполяція до нуля усереднених в області високих температур 
залежностей 1/χdf=f(T) (при Т≥290К між атомами 3d-елементів відсутнє 
магнітне впорядкування і магнітний мо
теоретично розрахованим), які описуються законом Кюрі–Вейса, дає значення 
θ, що дозволяє визначити вміст «магнітної» компоненти (х+у)м для зразків Hg1-

Mnx-y xDyyTe. 
Оскільки «магнетизм» атомів з незаповненою 3d -  або 4f – оболонкою 

має однакову природу, тому неможливо визначити вміст атомів Mn та Dy 
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Закономірності у зміні кінетичних коефіцієнтів зразків Hg1-x-yMnxDyyTe з температурою 
дозволяють зробити припущення, що в основному на явища переносу в цих кристалах як і в 

осіїв заряду, а з іншого боку з ростом 
темпер

1-

y м
е лінійно залежить від напруженості 

магніт  п о

 
закручуванням цих “легких” електронів, повинні також збільшуватись з ростом Т. Але разом 
з цим повинна зменшуватись рухливість “легких” електронів (внаслідок розсіювання на 
фононах), що призведе до послаблення умови сильного поля (ларморівського закручування) 
для електронів, а значить буде зменшуватись магнітоопір. Впливом на величину 
магнітоопору цих двох конкуруючих факторів можна пояснити наявність максимуму на 
температурних залежностях Δρ⊥/ρ. 
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інших халькогенідах ртуті впливають вакансії в підгратці ртуті (які є акцепторами), 
міжвузловинна ртуть і вакансії в підгратці Те (які є донорами). 

На температурних залежностях σ = f(T), які при низьких температурах мають хід 
характерний для напівпровідників спостерігається максимум, який можна пояснити впливом 
на електропровідність зразків Hg1-x-yMnxDyyTe двох конкуруючих факторів з одного боку з 
ростом температури зростає концентрація н

атури зменшується рухливість носіїв заряду. 

Залежності коефіцієнта Холла (RH) від температури свідчать про те, що в кристалах 
Hg1-x-yMnxDyyTe у досліджуваному інтервалі температур присутні і беруть участь в явищах 
переносу дірки і електрони, тобто провідність зразків має змішаний характер. Для зразків 
Hg1-x-yMnxDyyTe коефіцієнт Холла (|RH|) в області  низьких температур зменшується з ростом 
Т, а в області високих Т слабо залежить від температури, що свідчить про переважання n–
типу провідності у всьому температурному інтервалі. 

ТермоЕРС для зразків Hg1-x-yMnxDyyTe має від’ємні значення  і зростає по абсолютній 
величині при підвищенні температури , що пов′язано із збільшенням концентрації електронів 
при зростанні Т.  

Відносний магнітоопір (Δρ⊥/ρ) зразка Hg x-yMnxDyyTe зі складом (x+y)м=0,076, 
величина якого сягає 80% відсотків (при Т=77К, H=6 кЕ), зменшується з ростом температури  
внаслід 2 2ок погіршення виконання умови сильного поля (μ В >>1) для носіїв заряду. Від 
магнітного поля Δρ⊥/ρ залежить лінійно при Т = 77 К.  

Відносний магнітоопір зразка Hg1-x-yMnxDy Te зі складом (x+y) =0,063 має виражений 
максимум на температурній залежності  і майж

ного поля. Таку поведінку температурної залежності (Δρ⊥/ρ) можна ояснити тим, щ  з 
ростом температури збільшується концентрація “легких” електронів, внаслідок чого їх вклад 
в магнітоопір (й величина магнітоопору), які обумовлені в основному ларморівським
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 During the design and fabrication of semiconductor devices with low-dimensional structures 
the issues of obtaining a) high-quality heterointerfaces

res formed on a few atomic layers become actual. The sizes of defects conditioned by lattice 
mismatch are sometimes close to those of nano-layer structures made up of a few atomic layers. 
Elimination or passivation of such defects becomes important in the elaboration of high quality 
semiconductor nanostructured optoelectronic devices. So, it is unavoidable to develop new 
technological processes and elaborate adequate regimes, which will allow to considerably decrease 
the sizes of defects in the heterointerface from the characteristic sizes of the structure (thickness of 
the thin layer etc.). 

For decades, a highly sought-after h pitaxial system has been the monolithic 
ility to produce high-quality GaAs on a Si 

ate is desirable for many reasons, including the low cost, high mech nical strength, and large 
area of Si substrates, as well as the possibility of integrating A3B5 optoelectronic devices with Si 
very large scale integrated (VLSI) circuitry. Unfortunately the 4,2 % mismatch in lattice constant 
between Si and GaAs leads to a high density of threading dislocations in GaAs overlayers grown on 

erely reduces the GaAs ma u es, and device performanc
Besides, Ge growth on the Si substrate at room temperature takes place in the shape of a decreasing 
monolayer steps and at high temperatures - in the shape of decreasing bi-layer steps. As a result, 
there is some difficulty concerning the growt

se domain is formed. The surface of Ge(100), like that of Si, is structurally characterized
dimer-reconstructed terraces separated by monolayer steps. The nature of the surface steps 
affects the quality of the GaAs buffer layer, which serves as a seed for the overgrowth of the 
layer. Thus, one of the main drawbacks of monolithic integration is the mismatch of both the lattice 
constant and the thermal expansion coefficient between A3B5 m

ch can lead to high-density arrays of the cracks in the thin film. Formation of the latter is
reason for the formation of surface defects and micro-cracks, which in its turn hinders fabricatio
high-quality and efficient devices. Because of the presence of mechanical and thermal stra
antiphase domain decreasing monosteps during the growth of the nanolayers on Si are formed.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1. Scanning tunneling microscope images of a) Si(113) substrate with terraces and  
b) GaAs/InGaAs/Ge/Si(113) nanoheterostructure with atomatically flat surface 

 
In this paper the method of reducing the density of defects in the interface and microcracks 

on the surface of the substrate and nanoheterostructure grown on the substrate is suggested: 
applying silicon substrates wit  high crystallographic indices (bent substrate) and then depositing 
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scope images of nanoheterostructures (500 μm × 380 μm) in absence (a, b) and 

tions of the deposition of the buffer layer on the bent substrate show that the 
majority of heterostructures have microcracks (F . 2 a and c) and surface strain, which affect the 
efficiency of semiconductor heterostructure devices being elaborated. The surface microcracks are 
evident on the etched part of the heterostructures, which isn’t observed on the non-etched part (Fig. 
2 a). 

us buffer nano-layers based on compositionally graded A3B5 films to the bent substrate for 
improving the quality of heterostructure. The aim of the latter is to find ways, which would increase 
the efficiency of nanostructured devices (i.e. solar cells) and decrease the cost.  

To obtain a high-quality heterointerface and avoid the 
ially important to apply a bent substrate. By saying a bent substrate we understan

substrate, which is cut at some angle (1-6o) to the crystal direction of the semiconductor crystal 
planes. Si(113) wafers are miscut by 6° away from the normal (001) surface towards [110] (Fig. 1
At high annealing temperatures the surface develops a surface structure with bi-layer ste
aligned to the crystalline plane of the substrate. As thos

al, they will be more likely to have matched crystallographic orientation by having started w
a common orientation defined by the high quality surface. The tilted surface does appear to have 
caused a significant reduction in defect density as the formed terraces favor the stage-by-stag
dense arrangement of the neighboring atoms of both sides of the heterointerface. Thus, it is possible 
to control the arrangement of neighboring atoms of the heterointerface in the atomic scale and 
hence prevent the process of formation of defects and dislocations (Fig. 1 b).  

The crack formation process on the surface of substrate and heterostructure during epitaxial 
growth were investigated by optical microscope with and without Nomarski contrast. The thickness 
of heterostructure layers is measured by Mirau Interferometer. The influence of the amount of 
indium e and thickn ss of buffer layer on the crack formation process are investigated. 

As the surface microcracks of the heterostructures aren’t seen with an unaided eye, the 
above mentioned heterostructures have been chemically etched in order to investigate their surface. 
For comparison one part of the surface of heterostructures was covered with photoresist and the 
other - wasn’t. Photo-resist prevents etching of the part of heterostructures covered with photoresist
As a result, the presence of microcracks in etched (the depth is 3 μm) and non-etched areas of th
samples can be compared (Fig. 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sample 2Sample 1

c 

 

a) b) 

 
 
 
 
 
 
Fig. 2. Optical micro

presence (c and d) of Nomarski contrast. Arrows show the borders of chemical etching 
  

Investiga
ig

c d 
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When nto the bent 
substrate, it is im nd optimum 
thickness of the buf  of the microcracks 
and thermal strain and fabricate monolithically int ted efficient devices, such as solar cells. 

At first er epilayer on 
the formation process of surface microcracks of heterostructures are determined. For that purpose 

indium is di 24. 
Information on the density of surface mi o- and nanocracks on the indium concentration 

ness of In0.048Ga0,952As layer changes from 0.5 μm to 3.5 μm the minimum 
density

 via 
InxGa1− As buffer layers. 

Thus, by solving the problem of obtaining high-quality interface and through epitaxial 
technologies allowing to obtain one atomic layer it is possible to a) decrease mechanical and 
therma e heterointerface, b) obtain relaxed and high-quality nanolayers and 
nanoheterostructures based on not only lattice matched semiconductors, but also those with big 
lattice mismatch (≤ 4 %). 
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depositing a compound semiconductor buffer (i.e. InxGa1−xAs) layer o
po ents artant to determine the optimum concentration of compon

fer layer, which allow to grow structures with less amount
egra

 the influence of the concentration of components in the compound buff

five InxGa1−xAs/Ge/Si heterostructures have been epitaxially grown, where the x concentration of 
fferent and admits of the following values: 0.096: 0.068: 0.048: 0.036 and 0.0

cr
and thickness of InxGa1−xAs buffer layer in five epitaxial heterostructures is shown in Fig. 2. High-
quality InxGa1−xAs/Ge/Si and GaAs/InxGa1−xAs/Ge/Si heterostructures are formed in case of 
optimum 4.8 % concentration of indium (In0.048Ga0,952As). Besides, calculations showed that 
parallel to the decrease in indium concentration in the heterostructures (9.6 - 2.4 %) thermal strain 
decreases from 1.5×10−3 to 2.6×10−6. That is, there has been chosen such an optimum concentration 
of the changeable x elements of compound buffer epilayer (4.8 %), in which case the density of 
thermal strain of the surface microcracks are minimal. The thickness of In0.048Ga0,952As buffer layer 
changes from 0.5 μm to 3.5 μm, and the total thickness of GaAs and In0.048Ga0,952As layers is 3.5 
μm. When the thick

 of surface microcracks is formed in the case of 1 μm epilayer thickness (Fig. 1 b). 
Thus, under optimum conditions (4.8% composition of indium and 1 μm thickness of 

In0.048Ga0,952As buffer layer) it is possible to monolithically integrate high-quality structures based 
on GaAs on Si substrate with high crystallographic indices by MBE method. 

By choosing optimum MBE growth conditions, using bend substrates and introducing Ge 
and InxGa1−xAs buffer layers we succeeded in eliminating the antiphase domain formed by lattice 
mismatch between GaAs and Si, control and decrease the density of threading dislocations and 
defects in the interface, as well as micro- and nanocracks on the surface of GaAs structure. For that 
reason, at first, anti-phase domain is eliminated, and then the density of threading dislocation and 
defects are controlled or decreased in GaAs/Si structure, as a result of which a smooth and almost 
perfect Ge buffer layer is grown on Si substrate. On the next step by introducing InxGa1−xAs buffer 
layer with optimum parameters (thickness and x concentration) the density of surface micro- and 
nano-cracks is decreased. Optimum conditions of epitaxial growth are chosen in two ways: by 
choosing a) technological regimes of the growth and b) the parameters of the grown devices. As a 
result efficient and high-quality GaAs/Si structures are fabricated. 

STM, LEED and spectroscopy [2] investigations showed that the application of the bent 
substrate makes it possible to control the arrangement of neighboring atoms of the interface in the 
atomic scale and hence eliminate the antiphase domain, reduce the density of defects and surface 
microcracks and obtain a high quality and smooth GaAs thin layers on the Ge/Si heterostructure

x

l strain in th

00). 
Shmavonyan, Materials of Young scientists conference on semiconductor 
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Нитрид алюминия - полупроводниковое соединение, имеет высокую 
теплопроводность, низкий коэффициент термического расширения, а также высокий и 
стабильный в широком спектральном диапазоне коэффициент отражения [1].  Подложки AlN, 
пригодны к использованию в некоторых полупроводниковых устройствах микро- и 
наноэлектроники, например, в сверхвысокочастотных транзисторах, где используются его 
высокие изоляционные свойства. Основной областью применения нитридов алюминия 
являют

чных давлениях воздуха в вакуумной камере и мощностях 
злучения. Лазерная плазма валась при действии сно-периодического 
злучения неодимового лазера  = (3,8–4,8)×108 Вт/см ; λ = 1,06 мкм; τ = 20 нс;   
= 12 Гц). В качестве мишени использовался образец особо чистого алюмини кусировка 
азерного излучения на поверхность мишени осуществлялась длиннофокусной линзой (F = 
0 см) в пятно диаметром 0,4–0,5 мм. Отбор излучения осуществлялся  со всего участка 
вечения плазмы при помощи импульсного фотоэлектронного  умножителя ФЭУ «ФОТОН», 
игнал регистрировался при помощи осцыллографа С1-99. Энергия несфокусированного 
азерного излучения в импульсе достигала 20–30 мДж. Мишень росполагалась в вакуумной 
амере при давлении остаточных газов p = 7–133 Па. Для получения информации об 
собенностях формирования лазерной плазмы в пространстве использовался метод 
отографирования c помощью цифровой фотокамеры с разделением на 1200×1600 пикселей.  

Установлено, что длительность свечения плазмы алюминия составляла 50 мкс и 
меньшалась с уменьшением плотности мощности лазерного излучения. Максимум свечения 
аблюдался при времени 1,4 мкс. 

Взаимодействие с окружающим газом при определенных расстояниях и давлениях 
ильно влияет на пространственные и временные характеристики лазерного факела. При 
зменении давления воз а от 7 до 133 Па поперечный и продольный размеры плазменного 
акела становятся сравнимыми, а форма факела изменяется от вытянутой п  абсцис до 

измен
. 

P. 2380–2388. 
4. Шуаибов А.К., Месарош Л.В., Чучман М.П., Оптический журнал. 78, 6, 2011. 

ся люминесцентные источники света с высокой эффективностью излучения [2]. 
Использование алюминия позволяет снизить расходы на получение тонких пленок высокого 
качества. Однако широкое использование нитридных материалов сдерживается отсутствием 
совершенных теxнологий их получения. 

Получить информацию о процессах в лазерной плазме достаточно сложно. Лишь в 
некоторых работах описано расширение факела в диапазоне давлений окружающего газа 10–
100 Па [3]. Этот же диапазон давлений мы избрали для экспериментального исследования 
методом фотографирования лазерного факела алюминия.  

Изучались временные  и пространственные характеристики лазерной плазмы 
алюминия при различных остато
и формиро
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сферической [4]. Изменение давления окружающего газа в диапазоне 133–7 Па приводит к 

ениям размеров видимой части факела в диапазонах 0,66–1,8 см по оси ординат и 0,79–
2,6 см по оси абсцис

 
1. Рабек Я. Экспериментальные методы в фотохимии и фотофизике. М.: Мир, 1985. 68 с. 
2. Grzegory I., Bockowski M., Lucynik B., J. Mater. Sci. Semic. Process. 2001. V. 4. P. 535–539. 
3. Harilal S.S., Bindhu C.V., Tillack M.S., Najmabadi F., Gaeris A.C., J. of Appl. Phys. 2003. V. 93. 
№ 5. 
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Роль дислокаций в процессах 
сенсибилизированной люминесценции 

 
Омельченко С.А, Плахтий Е.Г., Горбань А.А., Хмеленко О.В. 

 
Днепропетровский национальный университет им. О. Гончара, 

49010, Днепропетровск, пр. Гагарина, 72, 
е-mail: khmelenko@ukr.net 

 
Известно, что возбуждение фотолюминесценции марганца (Mn2+) в кристаллах 

сульфида цинка может осуществляться двумя способами. Это непосредственно следует из 
спектра возбуждения люминесценции, изображенного на рис.1. Видно, что свечение центров 
марганца должно возникать при поглощении кристаллами излучения с энергией, близкой к 
ширине запрещенной зоны λмакс.≈ 365 нм (рис1, полоса 1). При этом, как было ранее 
установлено, центры люминесценции получают энергию посредством механизма ее 
резонансной передачи от центров сенсибилизации. В качестве центров сенсибилизации 
могут выступать некоторые примеси и другие дефекты, природа которых в данной работе не 
обсуждается. Кроме этого, возможно также непосредственное возбуждение центров 
марган

о механизма, так и 
механи

о объему кристаллов сульфида 
цинка 

ца излучением, соответствующим одной из пяти полос (рис.1, полосы 2-6), 
происхождение которых связано с наличием возбужденных состояний 4Т1(4Р), 4Т1(4D), 
4Е1(4G), 4Т2(4G), 4Т1(4G). В результате реализации, как резонансног

зма непосредственного возбуждения, электроны переходят с энергетического уровня 
основного состояния 6А1(6S) на уровни одного из пяти возбужденных состояний. 
Характерное для данных кристаллофосфоров свечение в красно-оранжевой области спектра 
(λмакс.≈ 585 нм) происходит в результате излучательного перехода электронов между 
энергетическими уровнями низшего возбужденного и основного состояний.  

Таким образом видно, что процессы, связанные с люминесценцией центров марганца 
в кристаллах сульфида цинка достаточно хорошо и давно изучены и в них, практически, не 
имеется никаких «темных пятен». Однако некоторые, не до конца понятные, моменты 
имеются. В первую очередь, это касается вопросов, относящихся к сенсибилизированной 
люминесценции, а именно, с вопросами, связанными с конкретизацией мест локализации 
центров сенсибилизации. Факт равномерного распределения п

примесных ионов марганца априори считается доказанным.  
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Рис 1.Спектры возбуждения кристалла ZnS-Mn со структурой микродвойника с явно выраженными 

полосами 1(λmax = 365 нм), 2(λmax = 395 нм), 3(λmax = 430 нм), 4(λmax = 470 нм), 5(λmax = 495 нм), 6(λmax = 540 нм). 
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Можно представить два возможных варианта взаимного расположения цент
 и центров сенсибилизации. В первом варианте предполагается, что центры

рация которых на несколько порядков 

ров 
марганца  
сенсибилизации, концент меньше концентрации 
центров свечения, также как и ионы марганца аспределяются по объему равномерно. Тогда 
в сенсибилизированной люм ганцевых центров, которые 
располагаются на оптимальных для передачи энергии расстояниях от центров 
се е 
можно предположить, что не ы сенсибилизации, которые 
могут иметь ионные радиусы, значительно отличающиеся от размеров ионов, образующих 
криста ю ут

т в себе две смещенные относительно друг друга 
полосы

 р
инесценции участвует та часть мар

нсибилизации и свечение распределяется по объему равномерно. Во втором вариант
контролируемые примеси - центр

ллическу  решетку, сегрегируют на каких-то вн ренних дефектах. В этом случае 
свечение будет характеризоваться пространственной неравномерностью и изменяться при 
внешних воздействиях, влияющих на реальную структуру кристаллов. 

В настоящей работе приведены экспериментальные доказательства, позволяющие 
сделать правильный выбор одного из указанных вариантов. 

Приведем основные результаты экспериментов. 
1. Обнаружено, что контур линии спектра фотолюминесценции центров марганца при 

их непосредственном возбуждении излучением с λмакс.≈ 440 нм является явно 
несимметричным с уширением в длинноволновую область (рис.2). Причина асимметрии в 
том, что интегральный спектр содержи

. Одна из них, более интенсивная, имеет максимум на длине волны λмакс.≈ 585 нм, 
другая менее интенсивная с максимумом на длине волны λмакс.≈ 595 нм (рис.2) 
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Рис.2  Спектры ФЛ кристалла ZnS-Mn со структурой 
микродвойника при возбуждении А(λ = 365 нм) и при 
возбуждении В(λ = 440 нм), а С - разность между 

Рис.3. Спектры ФЛ кристалла ZnS-Mn со структурой 
микродвойника после отжига при 1100 С и 
мгновенного охлаждения, при возбуждении (А - λ = 

спектро

уемых кристаллов излучением с энергией квантов близкой 
к шири

 время, полоса люминесценции с максимумом на длине волны λмакс.≈ 
585 нм  не изменяется (рис.3). 

ами 
) 

ростовых дислокаций являются только те центры, которые участвуют в 

м В и спектром А. 365 нм, В - λ = 440 нм). 
 
2. При возбуждении исслед
не запрещенной зоны (λмакс.≈ 365нм) спектр фотолюминесценции центров марганца 

представляет собой симметричную линию излучения с максимумом на длине волны λмакс.≈ 
595 нм (рис. 2). 

3. Термический отжиг исследуемых образцов в атмосфере паров собственных 
компонентов при температурах ~ (900 – 1100 ºС) приводит к тому, что интенсивность 
излучения с максимумом на длине волны λмакс.≈ 595нм уменьшается практически на порядок 
(рис.3). В тоже самое

 практически
4. Подобное поведение полос люминесценции, возбуждаемых излучениями с длин

волн 365 нм и 440 нм, наблюдается также при действии на образцы ультразвуковых(УЗ
колебаний. Представленные на рис. 4 данные свидетельствуют о том, что чувствительными к 
малым смещениям 
процессах сенсибилизированной люминесценции.  
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Проведенный в д татов позволил сделать 
следующие выводы
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Рис. 4. Зависимость интенсивности фотолюминесценции кристаллов ZnS от времени действия УЗ A – λмакс=585 

нм,  λвозб  = 495 нм; B - λмакс=585 нм, λвозб =337 нм; C - λмакс=460 нм λвозб =337 нм 
 

1. Центры «голубого свечения», которые выполняют роль центров сенсибилизации не 
распределены равномерно по всему объему исследуемых кристаллов, а преимущественно 
локализованы в составе атмосфер Коттрелла ростовых дислокаций. 

2. Так как резонансная передача энергии может осуществляться только к 
непосредственным соседям центров сенсибилизации, то при возбуждении исследуемых 
кристаллов излучением с энергией квантов близкой к ширине запрещенной зоны (λмакс.≈ 
365нм), в процессе люминесценции принимают участие только те центры марганца, которые 
также 

 

входят в состав атмосфер Коттрелла. Линия излучения с максимумом на длине волны 
λмакс.≈ 595нм (рис.2) вызвана именно этими центрами. 

3. Полоса свечения с максимумом на длине волны λмакс.≈ 585нм, обусловлена 
центрами марганца расположенными в «хороших» областях кристалла вдали от дислокаций.  

4. Сдвиг полосы сенсибилизированной люминесценции в длинноволновую область 
свидетельствует, что расположенные в атмосферах Коттрелла сенсибилизаторы находятся в 
областях растяжения кристаллической решетки (рис.5).  
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Рис. 5. Схематическое изображение дислокаций в кристаллах. 
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Зас

.

у

агаторівневих 
дифракційних оптичних елементів (ДОЕ) для застосування в цифрових захисних голограмах 
з використанням безмаскової літографічної системи прямого запису [3] дозволяє зробити їх 
більш складними для підробок та відповідно зменшити ризик підробки товарів та документів, 
а також додати можливостей для дизайнерів, щоб зробити захисну голограму більш 
привабливою для кінцевих споживачів. 

Наступні типи ДОЕ було обрано для досліджень: лінзи Френеля (плоскі лінзи), плоскі 
циліндричні лінзи, фокусуючи дифракційні гратки, комбіновані та сегментовані ДОЕ (як 
комбінація різних типів ДОЕ). Причина, чому ми обрали саме ці типи ДОЕ в тому, що 
більшість з них легко розпізнаються неозброєним оком практично за будь-яких умов 
освітлення, що робить легшим для споживач визначення чи голограма є оригінальною, чи ні. 

и  
 як 

кове джерело світла то рахунки та комп′ютерне 
моделювання рельефу, необхідного для отримання якісних та високоефективних 

і. Типові ДОЕ для захисних голограм близько 1-2 мм в діаметрі та мають 
фокусн п

контро

тронно-променевої літографії для запису 

тосування мікролітографії для виготовлення дифракційних 
оптичних елементів 
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Проблема захисту різноманітних виробів та об'єктів від підробки з кожним роком 

наб ває все більшого соціального значення [1]. Тому дуже важливо розробити нові захисні 
технології з застосуванням нових технологій та елементів [2], а саме, багаторівневих 
дифракційних оптичних елементів та відбивальних оптичних міток. Такі оптичні елементи та 
мітки можна було б легко прикріпити до поверхні будь-якого об'єкта захисту і за допомогою 
розпізнавальної системи їх ідентифікувати. Розробка технології виготовлення б

а 
Це суттєво, тому що, багато сучасних особл
вимагають деяких засобів чи спеціальних
когерентне світло, точ

востей захисту в сучасних голограмах часто
умов спостереження/освітлення (таких 
що). Теоретичні роз

дифракційних елементів детально описані в роботах [4]. Бажана роздільна здатність 
необхідного обладнання для створення ДОЕ залежить від фокусної відстані, діаметру лінзи 
та довжини хвил

у відстань між 5 та 20 мм, що було рийнято оптимальним для використання на 
практиці. Тому для запису ДОЕ ми використовуємо установку електронно-променевої 
літографії, яка має роздільну здатність 100-200 нм. Установка ZBA-21  має 16 рівнів 
експозиції, що включено в операційне програмне забезпечення. Рівень експозиції 

люється часом експонування при постійній потужності опромінення. Для 
забезпечення більше, ніж 16 рівней експозиції (краща апроксимація) портібно робити 
декілька експозицій. Ми використовуєм алгоритм здійснення декількох експозицій для 
отримання більш точного фазового профілю для фазових об’єктів. Таким чином, ключовою 
причиною, чому ми використовували систему елек
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ДОЕ, 
. Усі вони записані з використанням електронно-променевої системи 

ZBA-21 на електронному резисті, та було проведено аналіз рельефу за допомогою АСМ.  
Отримані результати запису оптичних елементів та створення комбінованих та 

сегментованих ДОЕ, вирощування нікелевої матриці та пресування нею на полімерних 
матеріалах показали, що використання ДОЕ в захисних голограмах є одним з найзручніших 
шляхів суттєвого збільшення якісних та захисних властивостей захисних голограм. 
 
1. Rudolf L. van Renesse. Optical Document security / Rudolf L. van Renesse. – Boston, Artech 
House, 2005. – 366 p. 
2. Неорганічна фотолітографія / [Петров В.В., Крючин А.А., Костюкевич С.О., Рубіш В.М.]. 
– Київ: ІМФ НАНУ, 2007.-196 с. 
3. Organic and inorganic recording medium for registering optical (classical 2D/3D) and digital 
(computer synthesized Fresnel CGH) 3D holograms /N.L. Moskalenko, S.A. Kostyukevich, V.I. 
Girnyk, E. Braginets // Abstr. of the 6th Inter. conf. "HOLOEXPO-2009", 1-2 July, Kiev, Ukraine. -

4. Micro-litho ments (as a 
security

є її висока роздільна здатність, яка дозволяє записати багаторівневий ДОЕ зі 
збільшеною точністю

P.223. 
graphy application for production Multilevel Diffractive Optical Ele

 hologram feature) / E. Braginets, V. Kurashov, S. Honcharuk [et al] // Proc. of SPIE. -2011. 
-V. 7927. -P.29271B-1-29271B-8. 

 

 267



Лашкарьовські читання – 2012 

Вплив легування на фотохромний ефект та фотолюмінесценцію  
исталах силікосиленіу кр тів 

Дяченко А. О., Панченко Т.В. 

Дніпр ет,  
м. Дніпропетровськ

опетровський національний університ
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Кристали  в різних 

галузях фу Силеніти 
високочутливі до  активуючих 
домішок малови ені результати 
комплексного дослідження фо ання (фотохромного ефекту -
ФХЕ) 
криста

 у їх синьо-зелених ділянках.  Особливістю спектрів 
ФХЕ (

а

ц м  

 силенітов Bi12M 20 широке застосування
нкціональної електроніки, зокрема, у динамічної голографії. 

O  (M = Si, Ge, Ti) знаходять 

 легування ратура). Серед
вченими для силенітов є Al, Ga і Sn.  У роботі представл

тоіндукованого оптичного поглин

і зовнішніх дій (освітлення, темпе

та фотолюмінесценції (ФЛ), а також впливу температури на оптичне поглинання у 
лах силікосиленітів Bi12SiO20 (BSO), легованих Al, Ga та Sn (BSO:Al BSO:Ga і 

BSO:Sn). 
Спектри стаціонарного оптичного поглинання, ФХЕ та ФЛ досліджувались у 

спектральному інтервалі λ = 0,3–3 мкм при температурі 80 К (поглинання, ФХЕ) або 4,2 К 
(ФЛ). Одночасно досліджувались спектри збудження ФХЕ (ЗФХЕ) збудження 
фотолюмінесценції (ЗФЛ), вплив температури на оптичне поглинання розглянуто у 
температурному діапазоні 80 – 600 К. 

Встановлено, що домішки Al, Ga і Sn однаково впливають на стаціонарне оптичне 
поглинання кристалів BSO, значно зменшують його в усьому дослідженому спектральному 
діапазоні і обумовлюють УФ-зсув фундаментального краю поглинання. На відміну від 
нелегованих кристалів BSO, у кристалах BSO:Al, BSO:Ga і BSO:Sn  при кімнатній 
температурі  ФХЕ практично зникає, але при температурі 80 К він має місце. Спектри ЗФХЕ 
є подібними і проходять через  максимум

відносно ФХЕ для BSO) є поява двох структурованих смуг додаткового поглинання, 
А-смуги у ближній ІЧ- області (λ > 0,6 мкм) та широкої В-смуги в області 0,6 > λ > 0,35 мкм. 
Слід відзначити, що структура В-смуги є ідентичною для усіх трьох легованих кристалів із 
послідовним ІЧ-зсувом усіх слабко визначених максимумів услід за збільшення розмірів 
іонів Al3+

 , Ga3+, Sn3+  з елекронними оболонками 3s23p1, 4s24p1,  5s25p1.    
Дослідження фотолюмінесценції виявили, що іони Al3+

 та  Ga3+ обумовлюють 
підсилення її інтенсивності в діапазоні 0,47 – 0,8 мкм при умові збудження в області зона-
зонних електронних переходів у кристалах BSO. Спостерігається ІЧ-зсув спектрів ЗФЛ  та 
спектрів ФЛ  (відносно нелегованого BSO) при переході від  кристалів BSO:Al до BSO:Ga. 
Встановлено значний стоксівський зсув між смугами оптичного поглинання та фотелю- 
мінесценції, який вказує н  сильну електрон-фононну взаємодію у досліджених кристалах. 

Температурні залежності оптичного поглинання є різними для різних ділянок спектру. 
Поблизу краю фундаментального поглинання вони є східчастими, але у цілому близькими до 
експоненціально зростаючих, а у смугах ФХЕ  фотоіндуковане поглинання східчасто падає зі 
збільшенням температури.  

Одержані результати пояснюються із використанням моделі кристалів BSO:Al BSO:Ga і 
BSO:Sn як частково компенсованих широкозонних напівпровідників, у яких домішкові іони 
Al3+

 , Ga3+, Sn3+ займають позиції іонів Si4+ та відіграють роль акцепторів, що компенсують 
глибокі донорні ентри, якими ожуть бути антиструктурні іони  Bi5+  розташовані у Si4+- 
вузлах кристалічної гратки.  

Запропоновано схеми електронних переходів, які пояснюють ФХЕ такими змінами 
зарядового стану іонів внаслідок поглинання квантів світла з енергією hν:  
 Al3+ + hν→ Al3+,    Ga3+  + hν→ Ga4+ , Sn3+ + hν→ Sn4+.  
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