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Каждый полупроводниковый прибор нуждается в надежном омическом контакте, 
удельное контактное сопротивление Cρ  которого, термически стабильное и является 
минимально возможной величиной [1, 2]. В настоящее время технология 
полупроводниковых приборов находится на высоком уровне, однако вопрос 
целенаправленного повышения операционных параметров приборных структур по-прежнему 
остается актуальным. В этом направлении весьма перспективными являются 
низкоэнергетические и неразрушающие методы модификации свойств полупроводниковых 
структур, в частности – слабые магнитные поля. 

В данной работе исследуется влияние слабого магнитного поля ( kTBB <<µ , Bµ  –
магнетон Бора, В – магнитная индукция, k – постоянная Больцмана, Т – абсолютная 
температура) на температурную зависимость удельного контактного сопротивления )(TCρ  
для омических контактов Au–Ti–Pd2Si–n+n-Si. 

Омические контакты были сформированы методом послойного термического 
напыления пленок Pd(30 нм), Ti(50 нм) и Au(50 нм) в безмасляном вакууме (~10-6 Торр) на 
подогретой до Т=350 °С n+n-подложке кремния с удельным сопротивлением п-области 
~0,002 Ом·см. n+-слой получали диффузией фосфора (с концентрацией ~1020 см-3) в 
подложку n-Si, толщина n+-слоя ~0,8мкм. Методом фотолитографии были изготовлены 
линейные TLM структуры (Рис. 1). До и после термообработки с последующим 
воздействием магнитного поля методом TLM измерялись зависимости )(TCρ . 

 
Рис. 1. Линейная TLM структура. 

Обработка образца в постоянном магнитном поле (В=60 мТл, вектор индукции 
перпендикулярен поверхности образца) происходила на протяжении 5-и суток. С целью 
изучения эволюционной картины контактного сопротивления измерения )(TCρ  проводились 
на протяжении 7-и суток после экспозиции в магнитном поле. 

Зависимость )(TCρ , которую мы исследовали (Рис. 2), оказалась аномальной: в 
интервале температур от 200 до 380 К для исходного и от 140 – 160 до 380 К для 
обработанного образцов наблюдается рост Cρ  с увеличением температуры. Подобный 
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эффект на омических контактах к широкозонным полупроводникам GaP и GaN уже 
наблюдали Т.В. Бланк и Ю.А. Гольдберг с соавторами [3, 4]. Данное обстоятельство не 
согласуется с известными механизмами токопереноса в омических контактах металл-
полупроводник [5]. При этом наблюдается увеличение Cρ  после магнито-полевой обработки 
на порядок величины в заданном интервале температур (Рис. 2). 

Полученная зависимость находит объяснение в модели, предложенной в работе [6], в 
которой )(TCρ  обусловлена металлической проводимостью в шунтах, локализованных на 
дислокациях, в приконтактной области кремния с привлечением лимитирующего процесса, 
которым является диффузионный подвод электронов к шунтам. 

Рис. 2. Температурные зависимости удельного контактного сопротивления, полученные в 
исходном образце ( ), сразу после обработки в магнитном поле ( ), на 1-е ( ), 5-е ( ), 6-е 

( ), и 7-е ( ) сутки после экспозиции. 
Влияния слабого магнитного поля на омический контакт проявилось в двух 

обнаруженных эффектах: смещение перехода между механизмами токопереноса в область 
более низких температур на 40 – 60 К по сравнению с исходным образцом и увеличение 
температурного коэффициента сопротивления (ТКС). 

С точки зрения классического подхода энергии, полученной образцом в магнитном 
поле ( BU Bm 2⋅≈∆ µ ) явно не достаточно для оказания сколь-либо существенного влияния 
на дефектную структуру твердого тела. Поэтому для объяснения полученных результатов 
следует привлекать альтернативные модели, в частности модель спиновой конверсии [7]. 

Известно [8], что слабые магнитные поля оказывают достаточно эффективное 
влияние на движение дислокаций в твердом теле посредством открепления от стопоров. Если 
следовать модели шунтов, локализованных на дислокациях и перестройке других 
протяженных структурных дефектов, то смещение в низкотемпературную область минимума 

)(TCρ  становится вполне понятным. Магнитное поле инициирует спин-зависимые реакции 
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как между дислокациями и стопорами, так и внутри точечных комплексов, которые 
впоследствии играют роль локальных препятствий для скользящих дислокаций. Это 
приводит к увеличению подвижности дислокаций и связанное с этим перемещение области 
изменения механизма токопереноса в область более низких температур. Последнее, в свою 
очередь, и обуславливает переход к металлическим свойствам проводимости исследуемой 
контактной структуры при более низких температурах, по сравнению с исходным образцом. 
Предварительная термическая обработка обеспечивает наличие в достаточной мере 
метастабильных дефектных комплексов, способных реагировать на слабые магнитные поля. 
А увеличение значения ТКС в высокотемпературной области исследований может 
свидетельствовать об уменьшении длины свободного пробега электронов λ  за счет 
рассеяния на структурных несовершенствах. Это может происходить за счет распада 
метастабильных дефектных комплексов индуцированных слабой магнито-полевой 
обработкой. 

Таким образом, нами впервые был зафиксирован эффект влияния слабой магнито-
полевой обработки на характеристики омического контакта структуры Au–Ti–Pd2Si–n+n-Si, 
проявляющийся в смещении в низкотемпературную область (на 40 – 60 К) области 
изменения механизма токопереноса и увеличении ТКС контакта (на ≈ 30%). Количественные 
оценки наблюдаемых трансформаций безусловно требуют дальнейших исследований, но 
эффекты такого типа следует учитывать при разработке полупроводниковых приборов. 
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Перегрев активной зоны полупроводниковой пленки выше допустимой для неё 

температуры приводит к тепловому пробою, который представляет собой процесс лавинного 
возрастания тока и температуры на одном из микроучастков его структуры.  

Из экспериментов известно, что вторичный тепловой пробой развивается за времена 
порядка 10-8 ÷ 10-6 с, которые, с точки зрения статистической физики, существенно 
превосходят кинетическое время релаксации ∼10-12c к локальному равновесию в системе 
электронов и ионов кристаллической решетки материала, находящихся в области с 
линейными размерами порядка 10-5см. Так как эти размеры существенно превосходят 
межатомные расстояния ∼10-8 см, то система частиц, в каждой из таких областей в 
пространстве полупроводниковой пленки, допускает термодинамическое описание, ввиду 
малости флуктуаций относящихся к ним локальных термодинамических величин. Поэтому, 
при развитии теплового пробоя, эволюция всей системы многих частиц, составляющих 
материал пленки, с точки зрения статистической физики, находится на так называемой  
гидродинамической стадии эволюции. Такой тип эволюции системы многих частиц связан с 
обменом теплом (и, возможно, частицами) между физически малыми областями с размерами 
∼10-5 см и, поэтому, эволюция может быть описана в терминах зависящих от времени 
локальных термодинамических величин, относящихся к каждой из этих областей.  

Характерный размер существенной температурной неоднородности с амплитудой 
∼10 град, получается из среднего размера r0 дислокаций, на которых, согласно 
существующим представлениям, возникают всплески температуры. Например, для линейных 
дислокаций этот размер имеет порядок r0 ≈ 10-4 ÷ 10-3 см. При этом, если чистота 
приготовления материала такова, что плотность λ дислокаций (линейных) имеет  порядок 104 
см-2, то их объемная доля rλ 0

2=104·(10-4)2 ÷ 104·(10-3)2 =10-4 ÷ 10-2<<1, а среднее расстояние 
между ними имеет порядок 10-2 см. При этом обмен теплом между всплесками температуры, 
сосредоточенными на дислокациях, осуществляется за времена порядка  

572
0 1010/ −− ÷=χρrc c ( c –теплоемкость материала, ρ – его плотность), что превосходит, по 

крайней мере, на порядок указанные выше времена развития пробоя. Отсюда можно сделать 
следующие выводы: во-первых, характерные тепловые неоднородности в образце, которые 
порождают тепловую неустойчивость при зарождении теплового пробоя, можно также 
описывать в терминах усредненного по физически малой области 10-5 см распределения 
температуры, во-вторых, флуктуации температуры в начальном положении можно считать с 
большой точностью статистически независимыми, и обменом теплом между ними, в 
процессе развития пробоя, можно пренебречь.  
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Макроскопическое описание эффекта теплового пробоя строиться на основе 
уравнения для переноса тепла в терминах распределения T(x,t) температуры в пленке 
материала. Общее уравнение теплового равновесия имеет вид 

( ) ( )( ) ( )∫−=−
T

T

dTTEr
0

.2 1
0

2
* ττχδσσ

 
Введенное понятие теплового канала обладает определенной долей условности и, в 

связи с этим, условными являются понятия температуры канал T и ширины его 
приграничного слоя δ , то мы положим, что T – это температура в центре температурного 
всплеска, который мы называем каналом и, в этом случае, необходимо положить δ  равным 
ζr*, где ζ – множитель порядка 1, что приводит к  уравнению  

( ) ( ) ( )( ) ( )∫=−
T

T

dTTEr
0

.
2 0

2
* ττχσσζ

 
Рассматривая и анализирую возможные решения данного уравнения  с учетом 

характеристик материала ( )Tχ , ( )Tσ   и критической температуры T* , при которой тепловой 
пробой возникает спонтанно, причем толщина проплавленных в результате пробоя каналов 
также полностью определяется этими характеристиками полупроводникового материала, т.е. 
универсальна (универсальность заключается в том, что толщина, с большой точностью, 
одинакова для всех пробойных каналов при фиксированной величине приложенного 
напряжения Ed) выражение для критического радиуса r* принимает вид  

( )
.

)(
2

2/1

*

*
2/1

1
* ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
′′
′

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
= −

T
TEr

σ
χ

ζ
 

Таким образом в пленке полупроводникового материала с возрастающей 
температурной зависимостью, образующиеся, в результате теплового пробоя, 
проплавленные каналы, диаметр которых универсален – все каналы имеют примерно один и 
тот же размер, при этом эффект зарождения теплового пробоя обладает пороговый 
температурой. 

Исследуемый процесс формирования токовых каналов при развитии явления 
теплового пробоя взаимосвязан с возрастающей температурной зависимостью чего в пленке 
полупроводникового материала, в результате чего образуются проплавленные каналы, 
размеры которых зависит только от характеристик материала. Диаметр таких каналов 
универсален – все каналы имеют примерно один и тот же размер. Полученная формула для 
расчета диаметра проплавленных в результате теплового пробоя каналов в пленке аморфного 
полупроводникового материала основана на макроскопической модели, описывающей 
развитие данного эффекта. 
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Унікальні властивості CdTe роблять його невід’ємним елементом ІЧ-оптики та сонячної 

енергетики, а можливість реалізації напівізолючого стану напівпровідника дозволяє 
використовувати його у якості неохолоджуваного твердотільного детектора X- і γ- 
випромінювання. Високоомні зразки отримують шляхом легування домішками III і VII груп 
(In, Cl, Br), домішками IV групи (Ge, Sn), а також деякими елементами з незаповненою  
3d-оболонкою (Ti, V). Низька провідність досягається утворенням глибоких рівнів поблизу 
центра забороненої зони на яких локалізуються носії заряду та за рахунок компенсації 
власних дефектів і фонових домішок. Телурид кадмію, легований ванадієм привертає увагу 
завдяки високому питомому опору, високій температурній стабільності, можливості 
отримання як n-, так і p-типу та відсутності асиметричних центрів захоплення нерівноважних 
носіїв заряду. Дослідження впливу технологічних обробок, зокрема, відпалу на домішково-
дефектну структуру кристалів CdTе:V, їх електрофізичні параметри та люмінесцентні 
властивості проводяться вже досить тривалий час, проте загальноприйнята модель взаємодії 
домішок та дефектів все ще не розроблена. 

Оскільки, метод низькотемпературної фотолюмінесценції (ФЛ) є досить чутливим 
інструментом характеризації напівпровідникових кристалів, в роботі досліджено вплив 
відпалу у насичених парах Cd на фотолюмінесцентні властивості кристалів CdTe:V 
(NV = 5·1019 см-3).  

Кристали вирощувалися вертикальним методом Бріджмена з попередньо синтезованого 
матеріалу. Рівномірний розподіл домішки ванадію забезпечувався приведенням у 
коливальний рух печі на 3 години при температурі плавлення. Чистота компонент Cd і Te 
становила 6N. Відпал проводили в насичених парах Cd при 700 оС протягом 24 годин. 

Спектри ФЛ реєстрували при Т = 5 К, збуджуючи He-Ne-лазером (632,8 нм). Початкові 
спектри (Р1) отримували з свіжесколотих поверхонь. Вплив відпалу на ФЛ властивості 
поверхні досліджували з поверхонь (А1), з яких до цього отримували початкові спектри ФЛ. 
А дослідження впливу відпалу на ФЛ властивості об’єму здійснювалися на свіжих сколах 
відпалених зразків (А2).  

На спектрах ФЛ (Рис. 1) в екситонній області чітко ідентифікуються смуги пов’язані з 
випромінюванням екситонів зв’язаних на нейтральних донорах D0(X) і акцепторах A0(X), а 
також смуги випромінювання вільних екситонів (FE). З низькоенергетичної сторони від A0(X) 
присутня смуга W, яка притаманна високоомноним зразкам. Їі пов’язують з 
випромінюванням екситонів з складних акцепторних центрів (VCd-D), де D – 
неконтрольовані фонові домішки. Смуги випромінювання вільних екситонів, які були 
зафіксовані у P1 і A2 зразках, свідчать про структурну досконалість зразків. 

В області 1,5 – 1,57 еВ у зразка Р1 фіксується смуга випромінювання (e-A, D-A) з 
максимумом при 1,558 еВ та двома її фононними повтореннями, яка пов’язується з 
переходами з зони провідності на акцепторний центр (e-A) і близькими до них по 
енергетичному положенню переходами з донорних на акцепторні центри (D-A). В основному, 
вони фіксуються як одна смуга. Ця ж смуга, але з низьким рівнем інтенсивності помітна для 
зразка A2. В цьому випадку вона займає звичне для себе енергетичне положення з 
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максимумом при 1,553 еВ. Зсув смуги (e-A, D-A) у високоенергетичну область, що 
спостерігається для початкового зразка P1, швидше всього, зв’язаний з додатковим внеском 
кулонівської взаємодії в енергію донорно-акцепторних пар. 

Свічення нульфононої смуги (ZPL) з чіткими фононними повтореннями (1,35 – 1,5 еВ) 
спостерігається лише зразка А1.  
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Рис.1. Нормовані спектри ФЛ CdTe:V до (Р1) та після відпалу, що були отримані  

з поверхні (А1) і об’єму (А2) досліджуваного зразка. 
 
Аналіз спектрів дає змогу стверджувати, що відпал за вказаних умов призводить до 

деякого погіршення структурної досконалості на поверхні, про що свідчить зникнення смуги 
випромінювання вільних екситонів у зразка А1. Щодо змін в об’ємі, які виникли внаслідок 
відпалу, то вони малі і проявляються у незначному перерозподілі рівня інтенсивності між 
смугами A0(X), D0(X) і W. Перерозподіл рівнів інтенсивності смуг ФЛ в екситонній області у 
зразка А1 відносно початкового зразка Р1 значний, зокрема, сильно зростає інтенсивність 
смуги W відносно інтенсивності смуг A0(X), D0(X). Ймовірніше всього, такий перерозподіл 
відбувається завдяки зв’язуванню ізольованих вакансій кадмію в комплекси, а також їх 
заліковуванням внаслідок відпалу в насичених парах Cd. Це підтверджується повним 
гасінням смуги (e-A, D-A), у яких ізольовані вакансії кадмію слугували в якості акцепторних 
центрів. Додатково з’являється свічення з чіткою структурою фононних повторень нуль-
фононної смуги (ZPL), яке пов’язують з випромінюванням ДАП з А-центрів. 

Висновки: Методом низькотемпературної фотолюмінесценції встановлено, що відпал 
кристалів CdTe:V у насичених парах кадмію призводить до заліковування ізольованих 
вакансії кадмію як на поверхні, так і в об’ємі, однак при цьому спостерігається погіршення 
структурної досконалості кристалів та утворення комплексів. 
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1. Introduction 
It is known that fumed silica is widely applied in industry as filler (e.g. for elastomers 

reinforcement), thixotropic additive in fluids, free-flow agent in powders, adsorbent, carrier of 
active compounds, etc. Carbon-silica adsorbents on its basis (carbosils) are of great interest as 
sorbents for medicinal, analytical and extraction purposes [1]. But despite of numerous 
investigations of carbonized silicon oxides many questions related to their structural characteristics 
still remain unclear. 

In this work, we report the electron paramagnetic resonance (EPR) study of nanosized silica 
(SiO2) particles with deposited pyrolytic carbon layer: initial and after oxidation and passivation to 
clarify the structural characteristics of carbosils through the identification of the origin and nature of 
paramagnetic centers, which are responsible for the observed EPR signals. In addition, with the aim 
to get valuable information on the structural transformation of the carbosil under chemical 
treatments or temperature related variations in EPR parameters like g-factor, signal intensity, and 
linewidth were detected and analyzed. 

2. Experimental details  
Fumed silica A-300 (specific surface area of 295 m2/g, average diameter of spherical 

particles of 10-12 nm) prepared by the high-temperature hydrolysis of SiCl4 in the hydrogen-
oxygen flame was applied as an initial matrix (white SiO2 sample). Carbon was deposited on the 
particles surface from the gaseous phase under dynamic conditions in the flowing reactor by 
pyrolysis of CH2Cl2 at 773 K. The vapor pressure of CH2Cl2 equaled to the atmospheric pressure. 
The carrier gas (N2) flow rate was 40 cm3/min. The reaction time of CH2Cl2 pyrolysis was 2 h. 
Carbon content in the obtained black SiO2:C sample determined from thermogravimetric data 
equals 7 wt %. Determined from nitrogen desorption method specific surface area of silica with 
deposited carbon layer is partly decreased to 260 m2/g. The CH2Cl2 pyrolysis serves the highly 
dispersed state of SiO2 particles (about 14-16 nm). The samples of fumed SiO2 with deposited 
carbon layer (black SiO2:C sample) were undergone to oxidation with concentrated HNO3 solution 
at 373 K for 8 h. At the following stage the oxidized sample was washed with distilled water up to 
eluate with pH = 5 and then was dried at 423 K (black SiO2:C:O sample). For surface passivation 
the SiO2:C:O sample was dispersed in 5 % ethanolic solution of 3-aminopropyltriethoxysilane 
(C2H5O)3SiCH2CH2CH2NH2, treated at room temperature for 24 h under stirring and afterwards 
washed with ethanol and dried at 333 K (black SiO2:C:O:H sample). The results of acid-base 
titration and studies of adsorption of methylene blue on the SiO2:C and SiO2:C:O samples indicate 
that the surface lyophility of the SiO2 with deposited C layer is decreased after proceeding oxidation 
process with concentrated HNO3. These data testify that chosen oxidation conditions can result in 
removal of amorphous carbon supported on the SiO2 surface. 

The continuous wave EPR experiments were carried out on an X-band (ω ≈ 9.4 GHz) 
Bruker ELEXYS E580 spectrometer in the temperature range from 300 K to 4 K. The EPR spectra 
were recorded using microwave power level of 1.5 mW, a modulation frequency of 100 kHz, the 
modulation amplitude was set to 0.15 mT, the time constant to 40 ms. 
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3. Results and discussion 
No EPR signals were detected in the initial fumed silica sample, while the SiO2:C, SiO2:C:O 

and SiO2:C:O:H samples gave the EPR spectrum that can be well described by narrow and broad 
EPR signals of Lorentzian shape with almost coincided g-factors. The overall spin concentration of 
paramagnetic centers (PC) deduced from the double integrated area under EPR signals at T = 293 K 
was found to be ~9·1016 spins/cm3, 1·1018 spins/cm3 and 3·1018 spins/cm3 for SiO2:C, SiO2:C:O and 
SiO2:C:O:H samples, respectively. The measured g-factor of 2.0033(3) at T = 120-292 K agrees 
well with previously reported g-values for carbon (C) related defects in C based materials and thus 
confirms that this resonance is due to C-based states. The intensive narrow EPR signal with 
linewidth of ∆H = 0.20(2) mT at 292 K has temperature dependent intensity, resonance field and 
linewidth in the temperature range 120-4 K.  

Such kind of the two component EPR spectrum at this g-value have been brought out in a 
wide class of nanostructured carbon materials and was attributed to localized and non localized PC. 
Thus the observed broad lines was attributed to the C-related localized PC, while narrow line was 
attributed to the conduction electrons hopping between neighboring C-dangling bonds. This 
assignment is justified by the observed motional narrowing of the EPR signals with temperature 
increase from 4 to 100 K obeyed variable-range hopping law which is typical for disordered 
semiconductor structures. The fact that the lineshape of the conduction electrons is quite distinct 
from Dysonian shape can be explained by the small nanoparticle diameter (d =14-16 nm) when the 
skin depth (µm) is larger than d. Taking into account that analysis of the temperature dependence of 
the ESR signal gives useful information on the nature of the electronic states, their interactions with 
the lattice, and their mutual interactions the EPR investigation of the SiO2:C, SiO2:C:O and 
SiO2:C:O:H samples was carried out in the wide temperature range. The temperature dependence of 
normalized integral intensity of the narrow EPR signal in all investigated samples, which is directly 
proportional to the EPR spin susceptibility (χ), has tendency to increase with decreasing 
temperature from 120 K to 4 K and can be described by the sum of two contributions: 

χ(T) = χ1 + χ2 = C/(T – Θ) + χ2,     (1) 
where χ1 is Curie-Weiss term describing the decrease of the spin level population difference with 
temperature increase (Curie-Weiss law for the localized spins) and χ2 is the temperature-
independent contribution of Pauli susceptibility of conduction/free electrons to the magnetic 
susceptibility of the localized spins due to exchange interaction, C – Curie-Weiss constant,  Θ – 
Curie-Weiss temperature. 

The Fig. 1 shows the temperature dependence of resonance field position (Bres) and EPR 
linewidth (∆H) for intense narrow EPR signal in all samples when the temperature decreases from 
120 K to 5 K.  

 

 
a      b 

Fig. 1. The temperature dependence of g-factor (a) and EPR linewidth (b) for intense narrow signal 
in all samples. Dots – experiment, solid lines are the fitting with Eq. (2) and Eq. (3), respectively. 
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The observed temperature variation of the Bres value can be explained by the exchange 
interaction of the conduction electrons with the localized spin system resulting in the change of a 
local magnetic field of conduction electrons. The observed temperature variation of the Bres value 
can be explained by the exchange interaction of the conduction electrons with the localized spin 
system resulting in the change of a local magnetic field of conduction electrons. Under strong 
exchange interaction the overall behavior of the EPR signal is determined by one of the two spin 
systems and corresponds to the case when bottleneck regime is realized. As can be seen from Fig. 
1a at low temperature the localized spin system dominates the value of the g-factor of the EPR 
signal while conduction electrons dominate its value at high temperature.  

Thus, the temperature dependence of resonance field for the narrow EPR line in all samples 
can be described by the exchange interaction between two different paramagnetic systems [2]: 

,1 1 ,2 2 1 2 ,2 ,1 ,2 1 2 1 2( ) ( ) / ( ) ( ) ( / ) / ( / 1)res res res res res resB T B B B B Bχ χ χ χ χ χ χ χ= + + = + − ⋅ + , (2) 
where Bres,1 and Bres,2 are the resonance field positions for localized spins and conduction electrons. 

The temperature dependence of the linewidth for the narrow EPR signal in all samples could 
be described by the motion narrowing of EPR signal in non-crystalline media [3]: 

∆H(T)∝ δ0 exp((T0/T)1/4)     (3) 
where δ0 is the minimum contribution of the motion narrowing into the linewidth at T→∝, T0 
corresponds to the average barrier height for hopping motion and is described as: T0 = 16λ-3/kBN(EF), 
where kB is the Boltzmann constant, λ – the radius of the localized electron wavefunction, N(EF) – 
the density of states at the Fermi energy. 

The g-factors, linewidth, and the corresponding Θ, C/χ2 and T0 values extracted from the 
fitting of experimental data with theoretical description were presented in Table 1. The g-factors 
were calculated using the following equation: g1,2 = ω/(µB Bres,1,2), where µB – Bohr magneton. 

 
Table 1. Parameters of localized and non-localized paramagnetic systems extracted from the fitting 
of Eqs. (2) and (3) with experimental data in initial and modified carbosils.  

Sample g1 g2 C/χ2 Θ, K T0, K 
SiO2:C 2.0040(3) 2.0032(3) 5 -5 2.364 
SiO2:C:O 2.0018(3) 2.0035(3) 3 -1 118.59 
SiO2:C:O:H 1.9995(3) 2.0035(3) 5 0 625 

 
From the data presented in Table 1 it is seen that for the localized carbon spin system 

transformation from “high-g” state in SiO2:C sample to a “low-g” state in SiO2:C:O:H sample is 
occurred. The higher value of the g-factor observed for the spin system in SiO2:C sample indicates 
that they arise from s2p2 bonding C defect localized in the graphite-like structure range.  

On the other hand it is known that g-factors lower than the free electron value (ge = 2.0023) 
are characteristic of fullerenes. Taking into account that the term fullerenes now is also used for 
graphite-like structure acquired curvature due to the presence of pentagonal rings [4], we can 
suggest that the obtained carbon deposit in SiO2:C:O and SiO2:C:O:H samples has a graphite-like 
structure arrangement acquired curvature due to the presence of pentagonal aromatic rings. The 
increase in the linewidth of EPR signal for carbon spin system in SiO2:C:O and SiO2:C:O:H 
samples can be explained by dipolar interaction of the unpaired electrons with oxygen and hydrogen 
atoms. 

The work was supported by STCU №5513 and SAFMAT CZ.2.16/3.1.00/22132 projects. 
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Об’єктами досліджень були епітаксійні плівки GaN, вирощені на підкладці Al2O3, 

товщиною ~ 430 мкм, методом МОС гідридної (MOCVD) епітаксії, і леговані кремнієм до 
концентрації 1,6·1019 см-3. Товщина плівки становила від 2 до 2,5 мкм. 

Фотолюмінесцентні (ФЛ) дослідження в інтервалі 350-650 нм проводилися при 
кімнатній температурі на люмінесцентному спектрометрі Perkin-Elmer LS55 з точністю 
0,5 нм, апаратні можливості якого дозволили здійснювати збудження випромінювальної 
рекомбінації хвилею 315 нм, отриманої за допомогою дифракційної ґратки. 

Спектри оптичного поглинання (ОП) записувалися на спектрофотометрі Specord 210 в 
оптичному інтервалі 350-1100 нм при 300 K з точністю 0,1 нм. Обробка досліджуваного 
матеріалу слабким імпульсним магнітним полем (ІМП) проходила в режимі B=60 мТл, 
f =10 Гц, t=5 хв, τ=1,2 мс. З метою вивчення еволюційної картини, яка відбувається після 
припинення дії магнітного поля, були проведені повторні експерименти з вивчення ФЛ та 
оптичних параметрів досліджуваних структур протягом декількох місяців. 

У початковому стані випромінювальна рекомбінація нітриду галію була представлена 
досить вузьким піком при ~ 363 нм, і більш довгохвильовою, явно неелементарною смугою з 
максимумом при 530 нм. Природу першої доцільно пов’язати з випромінювальним 
переходом зона-зона. Друга смуга, присутня в спектрі ФЛ GaN, відома в літературі як 
«жовта», пов’язана з донорно-акцепторними (ДА) парами, до складу яких входять найбільш 
поширені в GaN n-типу дефекти - VGa [1, 2]. 

Частотна залежність ОП вихідного зразка в досліджуваному спектральному інтервалі 
має дві характерні ділянки: типову прямолінійну в короткохвильовій області, і осциляційну в 
області 400-1100 нм. За екстраполяцією першої отримуємо точку з 365 нм, що знаходиться в 
хорошому узгодженні з фотолюмінесцентними дослідженнями і відповідає значенню 3,40 еВ, 
що добре збігається з шириною забороненої зони GaN при кімнатній температурі. Другий 
пов’язаний з внутрішньою структурою досліджуваного матеріалу, а саме з наявністю чіткої 
межі розділу між напівпровідником і діелектриком. Це і призводить до виникнення чіткої 
інтерференційної картини в оптичних спектрах. 

Істотна зміна спектрів ФЛ була зафіксована на 10 добу після обробки образів нітриду 
галію в ІМП. Слід зазначити, що обробка зразків не призводила до частотного зсуву піків ФЛ. 
Це свідчить про незмінність типу дефектних станів, відповідальних за спостережуване 
випромінювання. Виняток становить широка домішкова смуга, отримана на 19 день після 
ІМП обробки. Однак у даному випадку ми припускаємо, що спостережуваний зсув 
максимумів пов’язаний не зі зміною типу глибоких центрів, відповідальних за ці піки, а із 
зміною їхньої відносної кількості. Цілком ймовірно, що концентрації тих чи інших ДА пар 
можуть дещо змінитися внаслідок обробки. Якщо така зміна не велика, то загальна 
інтенсивність «жовтої» смуги не зміниться, а відбудеться перерозподіл інтенсивності між її 
«складовими», що й спостерігається в експерименті. 

Найбільше змінюється близькокраева смуга ФЛ. Було зафіксовано підвищення цього 
параметра більш ніж на 20% (11 доба). Після закінчення досліджень (близько 30 днів), це 
значення було близьким до вихідного. 

Спектральні залежності поглинання GaN/Al2O3 структур, зняті протягом 30 днів після 
ІМП обробки свідчили про те, що, як і у випадку ФЛ вимірювань, найбільші зміни 
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відбуваються не одразу після магніто-польової обробки. Причому має місце зміна не тільки 
амплітуди коливальних особливостей, але й «енергетичної відстані» між двома сусідніми 
максимумами. 

Для аналізу спостережуваних модифікацій спектральних залежностей, насамперед, 
розглянемо детально зміну оптичних кривих. Такого типу перетворення можуть бути 
наслідком зміни оптичних констант, що малоймовірно в умовах нашого експерименту, та 
товщини шару, що формує інтерференційне випромінювання. Проаналізувавши кожну 
інтерференційну криву, за допомогою відомого методу [3] можна оцінити цю товщину: 
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1mλ і 
2mλ  - довжини хвиль, що відповідають сусіднім пікам інтерференційної картини, а n - 

коефіцієнт заломлення матеріалу в даній спектральній області. Вивчаючи максимуми в 
діапазоні 600-650 нм і, нехтуючи дисперсією коефіцієнта заломлення в цій спектральній 
області, для n = 2,4, використовуючи (1), ми отримали набір значень d, часова залежність 
яких характеризувалася мінімумом при t ~ 6 діб. 

Аналізуючи залежності товщини d(t) і нормованої інтенсивності близькокраэвої ФЛ 
I/I0 (t) можна побачити, що максимум інтенсивності випромінювальної рекомбінації 
практично збігається з мінімумом ефективної товщини інтерферуючого шару з незначним 
часовим зсувом (~ 4-5 діб), який, на нашу думку, обумовлений особливостями відносно 
повільних дифузійних процесів при кімнатних температурах. Тобто оптичне поглинання 
«швидше реагує» на процеси, стимульовані ІМП обробкою, ніж фотолюмінесценція. Така 
обставина, взагалі кажучи, є очевидною, якщо порівняти глибину шару, що формує сигнал 
ФЛ і товщину всього напівпровідника, яка визначає спектр поглинання. 

По спектрах поглинання досліджуваного матеріалу можна визначити коефіцієнт 
поглинання α для хвилі, збуджуючої випромінювальну рекомбінацію - 315 нм. За умови, що 
оптична густина D ~ 4, а товщина плівки ~ 2,2 мкм, відповідна глибина проникнення 
променя, збуджуючого ФЛ: 
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Тобто товщина шару, що формує ОП в 2 рази більша ніж товщина шару, що 

випромінює ФЛ. Відповідно «запізнювання» в зміні спектрів ФЛ обумовлено проходженням 
зміни в області, недоступною для променя з λ = 315 нм. Однак через деякий час 
(експериментально зафіксовано ~ 4-5 діб) спектри ФЛ починають зазнавати істотних змін, 
оскільки зміни відбуваються вже у верхньому приповерхневому шарі, що визначає 
випромінювальну рекомбінацію досліджуваної структури. 

Проаналізуємо фізичну причину спостережуваних змін. Відомо, що слабкі магнітні 
поля можуть впливати на структурну досконалість напівпровідникових кристалів. Енергія, 
отримана матеріалом в полях такого типу набагато менша за енергію теплового руху 
електронів при кімнатних температурах. Тим не менш, в мікроструктурі обробленої 
речовини можуть відбуватися істотні зміни, в тому числі незворотні [4]. За аналогією з 
раніше проведеними експериментами, можна припустити ІМП-індуковане руйнування 
метастабільних комплексів на межі розділу напівпровідник-діелектрик. І, як наслідок цих 
процесів, довготривалі зміни досліджуваних параметрів оброблених структур. Метастабільні 
комплекси (найвірогідніше ДА пари), існуючі на межі розділу напівпровідника з сапфіром, 
руйнуються під дією ІМП. Продуктами такого розпаду можуть бути як точкові дефекти 
домішкового так і власного походження. Останні, в свою чергу, дифундують до природних 
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стоків - поверхні напівпровідника. При цьому вони можуть створювати дефектні утворення 
різної природи, що залежать від вихідного домішково-дефектного стану даного матеріалу. 
Першим на процеси, що відбуваються, реагує ОП, оскільки весь напівпровідник формує цей 
сигнал, а коли зміни мікроструктури досягають областей, що формують сигнал ФЛ - 
відповідні трансформації відображаються на спектрах випромінювальної рекомбінації. 
Однак, спостережувані процеси зворотні - через місяць спектральні залежності приходять у 
вихідний стан. 

Слід зазначити, що зафіксовані трансформації спектрів не можуть бути наслідком 
природного старіння зразків, оскільки паралельно з «робочими», досліджувалися і 
контрольні зразки, спектри яких не зазнавали ніяких змін. 

Аналізуючи спектри ФЛ, можна припустити, що збільшення інтенсивності 
близькокраєвої смуги ФЛ може бути пов’язане із зменшенням каналу безвипромінювальної 
рекомбінації. Відомо, що вагомий внесок з процеси такого типу може вносити поверхня 
напівпровідника. При дослідженні залежності інтенсивності ФЛ GaN, вирощеного на різних 
підкладках, від величини її збудження [5] була запропонована модель багатоетапної 
безвипромінювальної рекомбінації за механізмом багатострибкового тунелювання вздовж 
дислокацій. Якщо такий канал безвипромінювальної рекомбінації присутній в досліджуваних 
нами зразках, то стає зрозумілим збільшення інтенсивності спостережуваної ФЛ після ІМП 
обробки, оскільки відомо [6], що обробки такого типу впливають на рух дислокацій в 
твердому тілі. Зменшення концентрації дислокацій, очевидно, зменшує ймовірність 
безвипромінювальних процесів рекомбінації носіїв заряду, що проявляється у збільшенні 
інтенсивності близькокраєвой смуги ФЛ. 

Таким чином, магніто-індукований ефект, зафіксований раніше на кристалах А3В5, був 
виявлений і в нітриді галію. Отримано кореляцію між еволюційними процесами, що 
зумовлюють зміни в ФЛ та ОП. Запропоновано механізм «запізнювання» 
фотолюмінесцентних змін по відношенню до оптичних. Отримано, що внаслідок ІМП-
обробки, на відміну від експериментів з гомоепітаксійними плівками GaAs та InP [7, 8], 
відбувається зменшення товщини шару, що формує сигнал ОП в структурах GaN/Al2O3, що, 
скоріш за все, пояснюється різним домішково-дефектним станом внутрішньої границі 
розділу шарів. Кількісні оцінки енергетичної взаємодії слабкого магнітного поля з 
напівпровідниковим матеріалом потребують подальших досліджень. 
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Монокристали телуриду кадмію широко використовується як базовий матеріал для 
виготовлення неохолоджуваних детекторів іонізуючого випромінювання. Перспективність 
використання CdTe в дозиметрії і спектрометрії X- і γ-випромінювань зумовлена великими 
номерами атомів, що входять до цієї сполуки (ZCd = 48, ZTe = 52), великою шириною 
забороненої зони (Е ≈ 1,5 еВ при 300 К) та достатньо високою рухливістю носіїв заряду 
(µe ~ 103  см2/В·с, µh ~ 102 см2/В·с) при кімнатній температурі [1]. Крім вказаних параметрів, 
важливою вимогою до детекторного матеріалу є високоомність, яка досягається, зокрема, 
шляхом легування CdTe хлором. Діагностика донорно-акцепторних пар монокристалів 
CdTe:Cl до і після технологічних обробок та пошук оптимальних режимів обробок 
покращующих структурну досконалість зразків є актуальною і важливою задачею. 

В телуриді кадмію, як і в інших напівпровідниках групи АIIВVI, легованих домішками 
ІІІ або VII груп, утворюються дефектні комплекси, які в свою чергу формують донорно-
акцепторні пари [1]. Вони складаються з акцепторної вакансії металу, яка захоплює два 
електрони до повного заповнення обірваних зв’язків і відповідної донорної домішки, що 
віддала один електрон. В спектральній області (1,3–1,5) еВ монокристалів CdTe:Cl 
спостерігається широка смуга фотолюмінесценції (ФЛ), пов’язана з випромінювальною 
рекомбінацією донорно-акцепторних пар за участю поздовжніх оптичних фононів. 
Проведення  детального аналізу форми смуги ФЛ донорно-акцепторних пар дозволяє 
установити фактор Хуанга-Ріс (S), який характеризує ступінь електрон-фононної взаємодії. 

Як відомо, метод низькотемпературної фотолюмінесценції є чутливим до структурної 
досконалості монокристалів, домішково-дефектних центрів і, відповідно, до їх детекторних 
властивостей. Тому для діагностики донорно-акцепторних пар монокристалів CdTe:Cl до та 
після технологічних обробок детально досліджено саме спектри низькотемпературної ФЛ. 

В роботі проведені дослідження впливу термічного відпалу та НВЧ-опромінення на 
особливості донорно-акцепторних пар монокристалів CdTe:Cl, вирощених методом 
Бріджмена. Термічний відпал монокристалів CdTe:Cl (NCl= 5·1018см-3) проводився у вакуумі 
при температурі 200 °С тривалістю 20 хв. Потужність НВЧ-опромінення монокристалів 
CdTe:Cl  (NCl= 5·1017см-3 і NCl=5·1019см-3) складала – 7,5 Вт/см2, частота – 2,45 ГГц. 
Опромінення проводилось в спеціальному режимі тривалістю по 3 с з інтервалом між 
обробками 20-40 с тому, що саме при такій обробці вдається уникнути неоднорідного 
перегріву зразка.  

Виявлено, що в результаті термічного відпалу монокристалів CdTe:Cl (NCl= 5·1018см-3)  
при температурі 200 °С зростає константа електрон-фононної взаємодії, від S = 1,6 до S = 1,7, 
що свідчить про зростання відстані між донором і акцептором внаслідок випаровування 
донорів ClTe з приповерхневої області зразків, що також підтверджується трансформаціями 
спектрів екситонної ФЛ.  

Вплив НВЧ-опромінення зводиться до того, що зі збільшенням тривалості обробки 
монокристалів CdTe:Cl (NCl= 5·1017см-3, NCl=5·1019см-3) відбувається зростання константи 
електрон-фононної взаємодії, що свідчить про зменшення концентрації донорно-
акцепторних пар і відповідне зростання відстані між донором і акцептором. 

[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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Взаємодія плазмонів сильно легованого  графену з полярними 
оптичними фононами підкладок 

 
С.М. Кухтарук 

Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова, Пр. Науки 45, Київ 03028 
Е-mail: kukhtaruk@gmail.com 

 
Одноатомний шар атомів вуглецю з гексагональною кристалічною ґраткою, який 

називають графеном [1], привертає до себе увагу дослідників не тільки завдяки лінійному 
закону дисперсії вільних електронів та дірок поблизу точки Дірака, але й завдяки ряду інших  
властивостей. Зокрема, цей (двовимірний) матеріал можна розмістити на дуже широкий клас 
підкладок, або “затиснути” між певними (об’ємними) матеріалами. Якщо в такій “гібридній” 
системі є взаємодія, то її властивості відрізняються від властивостей кожної системи окремо. 

Розглянемо детально систему графен на полярній підкладці [2]. Добре відомо, що на 
поверхні полярного кристалу можуть існувати поверхневі полярні оптичні фонони (SPOP). 
Частоти оптичних фононів для багатьох полярних кристалів лежать в терагерцовому 
діапазоні спектру. Якщо на поверхню кристалу розмістити графен, то плазмони графену, 
частоти яких теж лежать в цій області спектру, будуть взаємодіяти з SPOP цього кристалу. 
Спільні коливання, зумовлені взаємодією плазмонів в сильно легованому графені та SPOP 
підкладки вивчалися тільки для рівноважних електронів [3-7].  

Прикладення зовнішнього електричного поля є важливим інструментом для 
дослідження фізичних систем. Під дією цього поля електрони є нерівноважними. Їх рух 
характеризується дрейфовою швидкістю. Таким чином, виникає задача про спільні 
коливання плазмонів сильно легованого графену та SPOP при наявності дрейфу електронів.  
           Для розв'язку поставленої задачі спочатку розглянемо електронну підсистему. 
Виберемо систему координат таким чином, щоб вісь Oz  була перпендикулярна до площини 
графену, осі Ox  та Oy  належали площині графену. Лист графену знаходиться на полярній 
діелектричній підкладці при 0=z . Тоді, електронну підсистему будемо описувати за 
допомогою кінетичного рівняння для функції розподілу електронів ),,( tF pr :  
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де ),(= yxr , ),(= yx ppp  – відповідно сукупність координат та імпульсів, t – час, }{FI – 

інтеграл розсіяння, 810≈Fv см/c – швидкість Фермі, ),,( tzrE  – електричне поле.  
У випадку сильно легованого графену основним механізмом розсіяння є електрон-

електронне розсіяння (див. напр. [8]). Тоді стаціонарним просторово однорідним розв’язком 
кінетичного рівняння (1) є зсунута функція розподілу Фермі-Дірака:  
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де дрейфова швидкість ,0)(= 00 vv  напрямлена вздовж осі x  як і поле ,0)(= 00 EE , яке 
викликає цю швидкість; Bk  і T  відповідно стала Больцмана і температура електронів. 
Хімічний потенціал µ  визначається з умови нормування:  

                                                  ,=
)(2 00

2
2 npfdg
∫hπ

                                                             (3) 

 де vsggg = – добуток факторів виродження по спіну 2=sg  та по долинах 2=vg , h – 
приведена стала Планка, 0n  – рівноважна поверхнева концентрація електронів. 
           Для опису коливань електронної плазми будемо використовувати лінійне наближення, 
а саме: 0

,0 )()(=),,( ⋅+−+ itiiefftF ω
ω

kr
k pppr , де )(, pkωf  мала добавка (збурення) до функції 
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)(0 pf . Величини ω  та k  – відповідно частота та хвильовий вектор збурення. Нескінченно 
малий доданок 0⋅i  виникає внаслідок принципу причинності і задає правило Ландау обходу 
полюсів у інтегралах. Для зручності перейдемо від електричного поля до скалярного 
потенціалу ),,( tzrϕ . Тоді потенціал теж представимо у вигляді 0

, )(=),,( ⋅+− itiieztz ω
ωϕϕ kr

kr . 
          В лінеаризованому кінетичному рівнянні ми знехтуємо інтегралом розсіяння. Таке 
наближення справедливе коли ,1>>pωτ де pτ  – час релаксації імпульсу електронів. 
Використання класичного кінетичного рівняння накладає наступне обмеження на величину 
хвильового вектора: ,Fkk <<  де 0= nkF π  – модуль рівноважного хвильового вектора 
Фермі. Якщо легування графену здійснюється за допомогою прикладання позитивної 
напруги до затвору, який розташований під підкладкою, то дана модель справедлива, якщо 

1>>kd , де d  – відстань від затвору до графену.  
Лінеаризоване кінетичне рівняння розв'язується в сукупності з рівнянням Лапласа для 

фур'є-компонент потенціалу )(, zkωϕ  та необхідними граничними умовами:  
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де діелектрична проникність )(ωε , є функцією частоти  (див. напр. книгу [9]):  

 ,)(=)( 22
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де 0ε  та ∞ε  відповідно статична та оптична діелектричні проникності підкладки;  TOω  – 
частота поперечних коливань оптичних фононів. Параметр TOγ  описує загасання фононів. 

 
Рис.1: (а) Залежність частоти 

TOω
ω=Ω  від x -ї компоненти хвильового вектора 

TO

Fx
x

vkK
ω

=   

у випадку 0.4=0V . Штрихованими лініями обмежується зона залишкового випромінювання.  
(b) Залежність декременту/інкременту коливань −Γ  (який відповідає частотній гілці −Ω ) від 
x -ї компоненти хвильового вектора при 0.4=0V . 
          З написаних вище рівнянь можна отримати діелектричну функцію для взаємодіючої 
системи в залежності від частоти, хвильового вектора, дрейфової швидкості та інших 
параметрів. Нулі дійсної частини цієї функції дають спектр спільних коливань системи. 
Вважаючи, що уявна частина діелектричної функції значно менша за дійсну частину, 
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розраховується уявна добавка до дійсної частини частоти, яку називають декрементом (якщо 
вона від’ємна) або інкрементом коливань. 
          Для чисельних розрахунків матеріалом підкладки виберемо TlCl. Цей матеріал [10,11] 
має дуже широку область залишкового випромінювання, оскільки при гелієвій температурі 

32.70 ≈ε , а 5≈∞ε . Для TlCl 13101.15 ⋅≈TOω  c 1− , а 0.066≈=Γ
TO

TO
TO ω

γ . Також виберемо 

концентрацію електронів 12
0 102= ⋅n  см 2−  та електронну температуру 400=T  K. Для 

обраних параметрів безрозмірний рівноважний хвильовий вектор Фермі 21.8= ≈
TO

FF
F

kvK
ω

. У 

випадку 0.4=0
0

Fv
vV = , 131≈µ  меВ (або TkB⋅3.8=µ ). Для простоти поставимо 0=yK . 

            На Рис.1a представлені частотні гілки +Ω та −Ω , які виникають при розчепленні 
плазмонної гілки при взаємодії плазмонів та SPOP. Зокрема, гілка −Ω  не досягає частоти 
SPOP ( 2.5≈Ω ) навіть при наближенні до FK , що вказує на сильну взаємодію плазмонів та 
SPOP. З аналізу діелектричної функції випливає, що оскільки гілка +Ω  лежить вище лінії 

K=Ω , то їй відповідає загасання коливань, яке дорівнює половині загасання оптичних 
фононів. Отже для коливань з частотами +Ω  не існує ефекту загасання Ландау. Гілка −Ω  
перетинає K=Ω , тому при K>Ω їй відповідає теж загасання TOΓ /2. При збільшенні xK , на 
деякому проміжку їй відповідає загасання Ландау (якщо 0=ΓTO , то цей проміжок: 

KKV x <Ω<0 ), а далі загасання коливань змінюється на наростання коливань (якщо 0=ΓTO , 
то це відбувається строго при xKV0<Ω ), що відповідає ефекту Вавілова-Черенкова. 
Оскільки 0>Γ− , то в системі має місце нестійкість. Цей ефект можна використовувати для 
генерації або підсилення терагерцового випромінювання. 

Також розглянуто ще дві системи: графен затиснутий між двома полярними 
матеріалами та графен затиснутий між двома віртуальними сегнетоелектриками. Отримані 
ефекти аналогічні до описаних в даній роботі.  

Таким чином, досліджено спільні кливання нерівноважних носіїв заряду та оптичних 
фононів підкладки при наявності дрейфу електронів. Отримано, що коливання суттєво 
залежать від ступеня  нерівноважності електронів. При виконанні критерію Вавілова-
Черенкова, загасання зовнішнього випромінювання може змінюватися на його підсилення, 
що можна викоритовувати для генерації або підсилення терагерцового випромінювання. 
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Взаємодія терагерцового електромагнітного випромінювання з 
плазмонною структурою металева ґратка – електронний 2D-газ 
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Вже тривалий час в літературі іде обговорення можливості використання плазмових 

коливань в двовимірних електронних системах для створення перестроюваних твердотільних 
джерел та детекторів терагерцового електромагнітного випромінювання [1, 2, 3, 4]. Більш 
того, вдалося експериментально реалізувати плазмонне детектування [5]. Один із видів 
детекторів, що працюють на основі плазмонного резонансу, є напівпровідникові прилади з 
двовимірним електронним газом і решітковим (ґратковим) затвором. Субхвильовий (з 
просторовим періодом меншим ніж довжина хвилі) решітковий затвор в таких приладах 
відіграє ключову роль у взаємодії плазмових коливань з електромагнітним випромінюванням, 
вносячи періодичну просторову неоднорідність в систему. Саме наявність такої просторової 
неоднорідності забезпечує ефективний зв'язок електромагнітного випромінювання і 
плазмонів, які в просторово-однорідній ситуації не можуть випромінювати чи поглинати 
електромагнітних хвиль.  

Не зважаючи на ці досягнення, до цього часу не вдалося реалізувати багатьох 
перспективних ідей, наприклад, не вдалося побудувати твердотільні перенастроювані 
джерела терагерцового випромінювання – аналоги ламп зворотної хвилі [3, 4], тому існує 
потреба в подальшому дослідженнях в цьому напрямку. В роботах [3, 4] розглядались 
особливості взаємодії електромагнітних хвиль з плазмовими коливаннями в цих структурах, 
зокрема аналізувалося підсилення завдяки плазмонному резонансу. Проте структура 
електромагнітного поля в ближній зоні залишилась поза увагою. Використовуючи розвинуту 
в роботах [3, 4, 6] теорію, ми провели детальне дослідження такої плазмонної структури.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Система, яку ми розглянули (рис. 1) складається з тонкої металевої ґратки 

(провідність рівна провідності золота) товщиною d=20 нм, і періодом a=3 мкм і електронного 
2D-газу розміщеного на відстані D=0.1 мкм. Система просторово однорідна і нескінченна в 
напрямку смужок ґратки. Нормально до площини ґратки на систему падає електромагнітна 
хвиля, поляризована, перпендикулярно до смужок ґратки, яка при взаємодії з системою 

 
Рис. 1. Схематична діаграма системи металева ґратка- електронний 2D-газ.  
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породжує прохідну і відбиту хвилю. Оскільки товщина решітки набагато менша ніж товщина 
скін-шару при частотах, що лежать в межах терагерцового діапазону (~100 нм), її можна 
розглядати як нескінченно тонку. Систему координат вибираємо так, щоб вісь Z мала напрям 
падаючої хвилі, вісь Y- напрямок смужок ґратки.  

Використовуючи чисельний метод розв’язку рівнянь Максвелла для такої структури 
[3, 4, 6], можна знайти та отримати поведінку коефіцієнтів проходження і відбивання, а 
також, особливості розподілу електромагнітного поля в ближній зоні системи. Отримані 
частотні залежності коефіцієнтів пропускання, відбивання і втрат (рис. 2, ліва панель) 
володіють рядом екстремумів, частоти яких лежать в проміжку між частотами плазмонів 
неекранованого і повністю екранованого електронного 2D-газу, з хвильовими векторами, 
рівними векторам оберненої решітки ...3,2,1,/2 == nanq π   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Для першого плазмового резонансу, і концентрації електронів у 2D-газі 

2122 см10 −=Dn , їх частоти рівні: 1.2 ТГц, і 2.05 ТГц відповідно. Очевидно, ці частоти, 
відповідають збудженням плазмових коливань в частково екранованому 2D-газі. При цьому, 
зі збільшенням фактора заповнення частоти плазмонів в системі зменшуються та 
наближаються до частоти повністю екранованих плазмонів. Навпаки, зі зменшенням фактора 
заповнення, частоти плазмонів наближаються до частоти плазмових коливань 
неекранованого 2D-газу. При зростанні фактора заповнення, крім того відбувається 
посилення інтенсивності екстремумів залежностей коефіцієнтів T, R, L. Це пояснюється 
значним зростанням підсилення і концентрації поля в ближній зоні зі збільшенням фактора 
заповнення металевої ґратки, як було показано в роботі [6].  

На правій панелі рис 2, продемонстровано поведінка спектрів коефіцієнтів T, R, L при 
різній рухливості та концентраціях носіїв у 2D-газі. Видно, що збільшення часу релаксації 
імпульсу, збільшує добротність плазмових коливань, що виявляється у зменшенні півширини 
і зростанні інтенсивності екстремумів коефіцієнтів T, R, L. В той же час видно, що 
збільшення концентрації призводить до зсуву плазмового резонансу в бік вищих частот. 

 
Рис. 2. Частотні залежності коефіцієнтів проходження T, відбивання R і втрат L, при 
різних параметрах системи. Ліва панель – результати для різних факторів заповнення 
решітки (b/a), криві 1,2,3- b/a=0.9, 0.6, 0.3, відповідно. Концентрація електронів 

2122 см10 −=Dn ,  час релаксації імпульсу 3=τ  пс. Суцільна вертикальна лінія – частота 
екранованих плазмонів, штрихована лінія – неекранованих плазмонів. Права панель 
коефіцієнти T, R, L при різних значеннях Dn2  та τ  в 2D-газі. Крива 1а відповідає 

2122 см10 −=Dn  і 1=τ  пс, крива 1b– 2122 см104 −×=Dn  і 1=τ  пс, крива 2а– 
2122 см10 −=Dn  і 3=τ  пс, крива 2b– 2122 см104 −×=Dn  і 3=τ  пс.  Фактор заповнення для 

правої панелі 6.0/ =ab . 
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Також відбувається збільшення поглинання електромагнітних хвиль завдяки більш сильній 
взаємодії плазмонів з електромагнітним полем. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Розглянемо показаний на рис. 3 розподіл енергії електричного поля. Густину енергії 

будемо вимірювати у відносних одиницях, нормуючи на енергію падаючої хвилі. На лівій 
панелі показано розподіл енергії електричного поля в ближній зоні одиночної металевої 
ґратки, для трьох різних частот, а на правій панелі наведено аналогічний розподіл для ґратки 
з такими ж самими параметрами, але при наявності 2D газу. Частоти вибрані так, щоб 
продемонструвати зміну розподілу поля при проходженні системою області резонансу. Ці 
розподіли ілюструють значне зростання підсилення і концентрації поля в ближній зоні при 
введені в систему 2D-газу. Крім того, видно, що в резонансі величина енергії в ближній зоні, 
а отже й ефект підсилення, може зростати більш ніж на порядок. 

 
Проведено дослідження взаємодії терагерцового електромагнітного випромінювання з 

системою субхвильова металева ґратка – електронний 2D- газ. Показано, що частота і 
інтенсивність екстремумів коефіцієнтів проходження, відбивання і втрат залежить від 
фактора заповнення металевої ґратки та параметрів 2D газу. При розгляді ближнього поля, 
показано, що ефекти концентрації і підсилення електричного поля значно зростають, в 
порівнянні з одиночною металевою ґраткою. Крім того, при частотах близьких до 
плазмового резонансу, ці ефекти можуть зростати ще на порядок. Показано, що електричне 
поле в ближній зоні концентрується в області між металевою смужкою ґратки і областю 2D-
газу, що лежить безпосередньо під нею. 
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5) V. V. Popov, J. Infrared Milli Terahz Waves, 32, 1178 (2011). 
6) Yu. M. Lyaschuk, V. V. Korotyeyev, Ukr. J. Phys. Opt., 13, 142 (2012). 
 

 
Рис. 3. Розподіл енергії електричного поля у ближній зоні металевої ґратки (лівий 
панель), системи металева ґратка – електронний 2D-газ (права панель). Параметри 

2122 см10 −=Dn , 3=τ  пс, b/a= 0.6. Мапи (а) відповідають частоті 1.0 ТГц, (b) – 1.26 ТГц 
(резонансна частота), (c) – 1.4 ТГц.  
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Поглинання електромагнітного випромінювання кристалами 
(3HgSe)0,5(In2Se3)0,5, легованими 3d-елементами 

 
Козярський І.П., Майструк Е.В., Козярський Д.П., Мар’янчук П.Д. 

 
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича,  

вул. М. Коцюбинського, 2, м. Чернівці, 58012, e-mail emaistruk@list.ru  
 
Вимірювання оптичних коефіцієнтів виконували на спектрометрі (Nicolet 6700) в 

інтервалі довжин хвиль λ = 0,9 – 26,6 мкм.  
Отримані результати вимірювань коефіцієнта пропускання від довжини хвилі 

падаючого електромагнітного випромінювання для кристалів (3HgSe)0,5(In2Se3)0,5, без 
легування та легованих 3d-елементами, представлені на рис. 1.  

 

 

Рис. 1. Залежність коефіцієнта 
пропускання від довжини хвилі 
електромагнітного 
випромінювання при Т = 300К:  
1 - (3HgSe)0,5(In2Se3)0,5; 2 - 
(3HgSe)0,5(In2Se3)0,5:<Fe> 
(NFe~1020см-3); 3 - 
(3HgSe)0,5(In2Se3)0,5:<Mn> 
(NMn~1020см-3) 

 
Дослідження спектрів пропускання (t) також проводили в інтервалі температур 

T=110-300K за допомогою спеціального кріостата (рис. 2, 3).  
 

Рис. 2. Залежність коефіцієнта 
пропускання від довжини падаючої 
електромагнітної хвилі для 
кристалів (3HgSe)0,5(In2Se3)0,5:  
1 – T=291K; 2 – T=261K;  
3 – T=232K; 4 – T=153K 

 
Із рис. 1 (крива 2) та рис. 3 видно, що для кристалів (3HgSe)0,5(In2Se3)0,5:<Fe> в області 

λ≈2÷5 мкм при енергіях квантів світла менших Eg, спостерігається додаткова смуга 
поглинання, яка не зв’язана з переходами типу рівень-зона – електрони переходять не в зону 
провідності, а з основного на збуджений рівень іона Fe2+ без зміни зарядового стану. Ця 
смуга має типовий вигляд, характерний для кристалів з домішкою заліза в напівпровідниках 
типу ІІ–VI [1].  
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Рис. 3. Залежність коефіцієнта 
пропускання від довжини 
падаючої електромагнітної 
хвилі для кристалів 
(3HgSe)0,5(In2Se3)0,5:<Fe>:  
1 – T=292K; 2 – T=175K;  
3 – T=154K; 4 – T=146K;  
5 – T=125K 

 
Кристали (3HgSe)0,5(In2Se3)0,5, леговані залізом, можуть використовуватись для 

виготовлення двосмугового фільтра, максимум коефіцієнта пропускання якого при λ=2 мкм 
складає 25% (рис. 1, крива 2). 

 
1. Агекян В.Ф. Внутрицентровые переходы ионов группы железа в 

полупроводниковых матрицах типа II-VI // ФТТ. – 2002. – Т. 44, № 11, – С. 1921–
1939. 
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Аналіз розв'язку спектральної задачі для поздовжньо 
неоднорідних недеполяризуючих середовищ  

 
І.С. Коломієць1, С.М. Савенков, Є.А. Оберемок, О.С. Клімов 

 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна, 03127, Київ, пр. 
Глушкова, 4г, Тел.: +380-44-526-0570, e-mail:1 kolomiets55@gmail.com 

 
Сучасні методи поляриметрії та еліпсометрії мають велику кількість практичних 

застосування для вирішення широкого класу задач оптики, електродинаміки, біології та 
медицини [1]. В залежності від поляризаційних властивостей різні типи середовищ можна 
поділити на три основні класи [2]: однорідні анізотропні недеполяризуючі середовища, 
неоднорідні анізотропні недеполяризуючі середовища та деполяризуючі середовища. 
Поляриметричні властивості першого класу середовищ (їх вплив на світлові хвилі з різним 
станом поляризації) на сьогоднішній день є в достатній мірі дослідженими [3-5]. Тоді як  
поляризаційним властивостям другого класу середовищ не було приділено достатньої уваги, 
через складність їх будови та математичного апарату, що для них застосовується. Значного 
прогресу вдалось досягти з розвитком матричних методів Мюллера та Джонса [6]. Найбільш 
актуальними є поляриметричні дослідження поздовжньо неоднорідних середовищ з лінійним 
двопроменезаломленням (далі просто «неоднорідних середовищ»). До таких середовищ 
відносяться холестеричні рідкі кристали та кручені нематики, які широко використовуються 
при побудові сучасних дисплеїв та індикаторних пристроїв [7-8]. Саме цьому класу 
середовищ і були присвяченні наші дослідження. 

Поздовжньо неоднорідні недеполяризуючі середовища з лінійним 
двопроменезаломленням можуть бути еквівалентно представлені як послідовність 
молекулярних площин, що утворені молекулами витягнутої форми, орієнтованими 
паралельно одна одній. Кожна така молекулярна площина може розглядатись як тонка 
фазова пластинка з лінійними двопроменезаломленням. Швидка (повільна) вісь цієї 
пластинки є паралельною (перпендикулярною) до напрямку, вздовж якого направлені 
молекули площини. У холестериків та скручених нематиків при русі в напрямку, 
перпендикулярному молекулярним площинам, напрямок осі анізотропії кожного наступного 
молекулярного шару повертається (закручується) відносно попереднього на деякий кут 0α  
[9]: 

 0
2
p
πα =

,
 (1) 

де p  - крок такого гвинтового середовища (найменша відстань між площинами з однаковою 
орієнтацією молекул). Тоді орієнтацію молекулярної площини на відстані z  від вхідної 
можна визначити як: 
 0zα α= . (2) 

Анізотропні властивості одного молекулярного шару даного середовища описуються 
диференційною матрицею Джонса [9]: 
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а анізотропні властивості такого неоднорідного середовища, що складається з послідовності 
молекулярних площин і має поздовжній розмір z , описуються інтегральною матрицею 
Джонса: 
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, (4) 

де 0δ  - величина лінійного двопроменезаломлення на одиницю товщини в напрямку 

розповсюдження світла і використано заміни: ( ) ( ) ( ) ( )2 2
0 04 ; cos ; sinA C x x S x xδ α= + = = . 

Для знаходження власних чисел та власних поляризацій для середовища, що описується 
матрицею (3), та (4) можна скористатись наступними співвідношеннями: 

 
( )2

1,2 22 11 22 11 12 21
1 ( ) 4
2eV T T T T T T= + ± − +   (5) 

 
2
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21

( ) 41
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T T T T T T
T

χ
− ± − +

=  (6) 

Застосовуючи (5) для даного класу неоднорідних середовищ було виявлено, що 
співвідношення між власними числами інтегральної та диференційної матриці Джонса, яке 
мало місце для однорідних середовищ з лінійним двопроменезаломленням [5]: 

 1,2
1,2

eNV z
eTV e=  (7) 

для неоднорідних середовищ тепер не виконується. Це є результатом саме поздовжньої 
неоднорідності, що призводить до зміни анізотропних властивостей середовища в напрямку 
розповсюдження світла. Також було встановлено, що власні числа інтегральної матриці 
Джонса (4) стають залежними від величини 0α , проте вони, як і в однорідному випадку [3], 
залишаються фазовими множниками. Тобто, неоднорідне середовище анізотропно змінює 
абсолютну фазу власних хвиль, залишаючи їх амплітуди незмінними. 

Подальший аналіз (6) спільно з (3) та (4) показав, що власні поляризації диференційної та 
інтегральної матриці Джонса, для розглянутого класу неоднорідних середовищ, не 
співпадають, на відміну від однорідного випадку. Ця розбіжність викликана поздовжньою 
неоднорідністю середовища, в результаті якої, власні поляризації кожного молекулярного 
шару відрізняються азимутом, отже власні поляризації інтегральної матриці Джонса стають 
залежними від координати z , вздовж якої розповсюджується світло. 

Визначивши азимут і кут еліптичності власних поляризацій [3], було отримано їх 
залежність від координати z , що представлено на рис.1 для першої (згідно рівняння (6)) 
власної поляризації. З рис.1 видно, що азимут власної поляризації змінюється лінійно із z (за 
законом 1 0 / 2e zθ α= − ), окрім точок, на яких кут еліптичності приймає значення ± π/4. Тобто, 
поляризації стають циркулярними (поняття азимута вироджується, отже на відповідній 
залежності маємо сингулярність), або ж стрибок азимута від мінімального до максимального 
значення відповідає математичним особливостям функції arctg  і не несе фізичного змісту. 
Аналізуючи залежність кута еліптичності власної поляризації від z  можна бачити, що 
існують точки, при яких власні поляризації стають циркулярними. Це відбувається при 
виконанні умови:  
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Рис. 1 Зміна азимута 1eθ  і кута еліптичності 1ee  власної поляризації 1e Tχ  в залежності від 

товщини z  рідкого кристалу з гвинтовою структурою з параметрами анізотропії 
0δ =1,22[ра /мм], 0α =0,3[рад/мм] . 

2 2
0 02 / 4 , , 0z k k Z kπ α δ= + ∈ ≠ , якщо значення циркулярного двопроменезаломлення є - 

0zϕ α= . Власні поляризації стають лінійними при виконанні умови 

( ) ( )( ) ( ) ( ) ( ) ( )2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04 8 cos 4 sin 2 4 4 cos 2 sin 4 0z z z zα δ δ α δ α δ α α α δ α α δ− + + + + + + + = , 

причому, орієнтація осі двопроменезаломлення співпадає з азимутом однієї з власних 
поляризацій. Для інших z   - власні поляризації є еліптичними. Слід, також, зазначити, що за 
будь-яких обставин власні поляризації неоднорідного, як і однорідного, середовища з 
лінійним двопроменезаломленням залишаються ортогональними, тобто, задовольняють 
умові *

1 2 1e eχ χ = − . 
Відмітимо, що залежність вигляду власних поляризацій від товщини середовища (z) у 

неоднорідному випадку, говорить про те, що вони не є характеристикою власних хвиль 
середовища, як це має місце в однорідному випадку, тому вони потребують подальшого 
дослідження. 
 

Висновки 
1. В роботі розв’язано спектральну задачу для матриць Джонса поздовжньо 

неоднорідних недеполяризуючих середовищ з лінійним двопроменезаломленням. 
Встановлено, що для даного типу неоднорідності зв’язок між власними векторами 
(поляризаціями) та власними значеннями (числами) диференційних та інтегральних матриць 
Джонса середовища трансформується у порівнянні з однорідними випадком. Проте, 
ортогональність власних поляризацій та «фазовість» власних чисел зберігається. 

2. Залежність розв’язків спектральної задачі для матриць Джонса неоднорідного 
середовища, розглянутого типу, від його товщини (координати z) говорить про те, що вони 
не є характеристикою власних хвиль середовища, як це має місце в однорідному випадку, де 
означена залежність відсутня. 
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Потік тепла у твердому тілі з поверхні, що супроводжується неоднорідним 
температурним полем, індукує внутрішні механічні напруження (контактна термопружність). 
Дифузія речовини, зумовлена градієнтом складу, індукує «заморожену» термопружність [1]. 
Термопружність, що зумовлена неоднорідною генерацією електромагнітним 
випромінюванням тепла у твердому тілі, є причиною виникнення радаційної термопружності. 
Всі ці явища зі своїми особливостями є підконтрольні методу модуляційної поляриметрії [2]. 
За його допомогою вирішується зворотна задача термопружності – визначення кінетики і 
динаміки (у часі і просторі) температури за результатами вимірів величини та знаку 
механічної напруги. Використання зазначеного методу сприяє вирішенню цієї задачі тим, що 
завдяки надвисокій чутливості вимірювальних пристроїв з модуляцією поляризації 
реєструються напруження з незначним градієнтом температури (на рівні одного градуса), в 
умовах якого відсутні залежності від температури усіх констант [3].  

Наша методика побудована на основі традиційної оптичної схеми для вимірювання  
фотопружного ефекту [4]. Суть фотопружного ефекту полягає у виникненні подвійного 
променезаломлення в ізотропній речовині під дією зовнішнього спрямованого зусилля: 

де λ - довжина хвилі; d – товщина зразка; nx  і ny – показники заломлення матеріалу зразку. 
Зауважимо на те, що в складі сигналу, який генерує фотодетектор, є неполяризована 

компонента і при малих сигналах механічної напруги ця неполяризована компонента 
обмежує чутливість відносно оптичної анізотропії. З метою відмежування від цього недоліку  
у нашій роботі використовується модифікація оптико-поляризаційної схеми традиційного 
виконання тим, що їй додано модулятор поляризації (МП) електромагнітного 
випромінювання [5] (рис.1).  

Рис.1 Оптична схема (а) та геометрія досліду (б) для вимірювання двопроменезаломлення: 
1 – лазерний діод; 2 – лінійний поляризатор; 3 – кварцовий зразок; 4 – компенсаційна фазова 
пластинка; 5 – МП+аналізатор; 6 – Si-фотодетектор; 7 – lock-in-нановольтметр; 8 – джерело 
напруги опорного сигналу та живлення МП; 9 – ПК; Е - електричне поле хвилі; Q – тепловий 
випромінювач. 
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. На рис.2 (а) приведені результати експерименту у вигляді координатних залежностей 
механічної напруги чистої теплової природи після включення випромінювача.  

                                                   а)                                                                       б) 
 

Рис. 2 Динаміка залежностей σ(y) в певні моменти часу при безперервному опроміненні 
зразка з боку поверхні y=0 - (а); динаміка величини температури у зразку, визначена з кривих 

рис. 2 (а) - (б) 
 
Для інтерпретації отриманих результатів використаємо співвідношення       

 

),2(2

2

τ
σ

−=
∂
∂
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T

 

що є рівнянням Пуасона в механіці. Воно пов′язує координатний розподіл температури з 
механічною напругою. Саме права частина цього співвідношення представлена на рис. 2 (а) у 
вигляді експериментального результату і за допомогою цього рівняння отримаємо 
просторову функцію температури операцією подвійного інтегрування при виконанні 
відповідних граничних умов: 

)3()(/1 ∫∫ ∂= yyT στ  
 
де 1/τ - коефіцієнт пропорційності.  Отже, на рис. 2 (б) зображені розрахункові криві 

просторового розподілу температури уздовж у-координати. 
Зробимо аналіз відповідності цих двох компонент, а саме динаміки механічної 

напруги та температури. По-перше, кожен з екстремумів на кривих механічної напруги 
відповідає кривизні температурних функцій, як і повинно бути в результаті використаних 
процедур. По-друге, кондуктивна компонента проявляється в уповільненій зміні деформації і 
підвищенні температури уздовж поширення теплового потоку. І по-третє, внутрішня 
радіаційна теплопередача проявляється у випередженні теплопровідного потоку тим, що у 
протилежного торця виникає градієнт температури протилежного знаку (підвищена 
температура краю зразка) за рахунок внутрішнього відбиття випромінювання від його 
полірованої поверхні.     
 Спільний прояв всіх трьох компонент теплопередачі спостерігається в кінетиці 
механічної напруги, що фіксується в положенні зондуючого променя  y = 0.3 см. На рис. 3 (а) 
показано кінетику механічної напруги при випромінюванні упродовж часу, необхідного для 
усталеного стану теплових потоків, а також релаксація напруги при охолодженні зразка. 
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                                             а)                                                                    б) 
 

Рис. 3 Кінетика σ(t), що реєструється зондуючим променем в положенні y = 0, 3 см при дії 
випромінювання упродовж t = 0÷280 с і при його відсутності t > 280 с - (a); частина кривої 

σ(t) при t > 280 с в напівлогарифмічних координатах - (б) 
 

Ми впевнені, що в діапазоні часу 0-15с нагрів здійснюється в основному 
радіаційною компонентою, в діапазоні 25-285 с – підключається суперпозиція кондуктивної  
та конвекційної, далі, при охолодження 285-300 с перенос тепла – радіаційною компонентою, 
300-500 с – кондуктивною та конвекційною. На рис. 3 (б) приведена кінетика процесу 
охолодження в напівлогарифмічному масштабі. Як ми бачимо на характеристиці є дві 
експоненти, що відрізняються за характеристичним часом τ1=36 с и τ2=24 с. Повільна описує 
суперпозицію конвекційної та кондуктивної компонент τef, швидша пов'язана з 
конвекційною компонентою τcv, а сама повільна – кондуктивна τcd вираховується із рівняння, 
яке описує 2 паралельних експоненціальних процеси.  

Таким чином в представленій роботі було досліджено динамічні і кінетичні 
особливості явища термопружності, що індукуються тепловим випромінюванням в 
модельному зразку із скла. Детектування явища виконувалось оптико-поляризаційним 
методом, удосконаленим технікою модуляції поляризації. Завдяки цьому удосконаленню 
стає можливою  реєстрація величин механічної напруги в умовах незначних перепадів 
температур. З аналізу експериментальних результатів виходить, що в генерації явища 
термопружності приймають участь у відповідних співвідношеннях інтенсивностей усіх трьох 
складових теплопередачі. Подвійним графічним інтегруванням експериментальних функцій 
механічної напруги отримано координатні залежності температури в різні моменти часу, що 
є розв’язком зворотної задачі термопружності.  
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Оптичні властивості колоїдних наночастинок CdS отриманих під 
дією ультразвуку 

І.Д. Столярчук, В.В. Маковій, О.А. Шпорта 
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 58012, Україна, Чернівці, 

вул. Коцюбинського 2,shurash@list.ru 

Впродовж останніх двох десятиліть напівпровідникові наночастинки на основі сполук 
АIIBVI стабільно привертають підвищену увагу вчених та інженерів завдяки їхнім унікальним 
властивостям та широким можливостям практичного використання в оптоелектроніці та 
фотоніці [1]. Зокрема, сульфід кадмію CdS має ширину забороненої зони Eg = 2,42 еВ (λ = 
515 нм), тому саме ця напівпровідникова сполука з групи АIIBVI належить до 
найперспективніших для детектування випромінювання видимого діапазону. Оскільки CdS є 
широкозонним напівпровідником, то цей матеріал придатний для виготовлення «вікна» 
сонячних елементів, що покращує їх ефективність. Окрім того, CdS можна застосовувати в 
світловипромінювальних діодах, фотодетекторах, сенсорах, декодерах та лазерних джерелах. 

Існує цілий ряд розроблених фізичних та хімічних методів вирощування наноструктур 
на основі CdS. Серед них широкого застосування набули методи молекулярно-променевої 
епітаксії, вакуумного розпилення,  спрей-піролізу, золь-гельний метод та інші. В даній роботі 
для отримання наночастинок CdS нами обрано метод колоїдної хімії. Як відомо, на колоїдно-
хімічний синтез наночастинок впливає дуже багато факторів, серед яких основними є 
температура середовища, тип і концентрація стабілізаторів, концентрація прекурсорів, 
показник рН розчину, тривалість реакції. Можливість керування синтезом шляхом 
варіювання вказаних факторів із метою отримання потрібних властивостей матеріалу, одна із 
переваг використання хімічних методів отримання напівпровідникових наночастинок.  

Для характеристики отриманих наноструктур проведені дослідження їх оптичних 
властивостей. За виміряними спектрами пропускання обчислювалась спектральна залежність 
оптичної густини. Окрім того, проводились вимірювання спектральної залежності 
інтенсивності фотолюмінесценції при збудженні колоїдних розчинів випромінюванням He-
Cd лазера (λ = 325 нм) 
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Рис.1 Спектральна залежність оптичної густини колоїдних наночастинок CdS у 

водному середовищі желатину з різним показником рН. 
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Хімічний синтез наночастинок здійснювався згідно відомої хімічної реакції 
 
                                              CdCl2 + Na2S  →   CdS + 2 NaCl 
 
Поетапний синтез відбувався у водному середовищі при кімнатній температурі із 

збереження стехіометричного складу.  Концентрація прекурсорів хлориду кадмію та сульфід 
натрію становила 10-3 моль/л. Для стабілізації поверхні наночастинок було обрано природній 
полімер – желатин (Н2N-R1-COOH, де R1- кислотні групи). Окрім того, що желатин володіє 
колоїдно – захисними функціями, він здатен набувати позитивного або негативного заряду, 
завдяки своїм кислотно-лужним властивостям [2]. Наприклад, при збільшенні рН 
середовища відбувається дисоціація СООН - груп на Н+ та СОО-, внаслідок чого желатин 
набуває негативного заряду, що суттєво впливає на випромінювальні характеристики 
наночастинок.  

Для дослідження впливу лужності середовища на спектри поглинання та 
фотолюмінесценції наночастинок CdS під час синтезу  показник рН змінювали в межах 5-8. 
Як видно з Рис.1, при збільшенні показника рН середовища збільшується кількість 
наночастинок, але при цьому їхні розміри залишаються сталими (4-6 нм). Дія ультразвуку 
під час колоїдного синтезу нанчастинок зумовлює практичну незмінність їхніх розмірів.  
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Рис. 2. Спектральна залежність інтенсивності ФЛ колоїдних наночастинок 

CdS у водному середовищі желатину з різним значенням рН 
 
Як видно з рис.2, має місце радикальна зміна інтенсивності фотолюмінісценції, тобто 

зменшення інтенсивності випромінювання наночастинок при збільшенні рН середовища. 
Встановлено, що найкращими люмінесцентними властивостями характеризуються колоїдні 
наночастинки синтезовані у середовищі, де показник рН складає 5,5.   
 

 
        
[1]. Токарєв С.В.,Ільчук Г.А.,Кусьнеж В.В., Шевчук О.М.,Доменська Л.В.,Токарев В.С. 

Вплив полімерної матриці на властивості напівпровідникових кластерів  CdS //Доповіді 
національної академії наук України (Фізика).-2011.-№12.- С.58-65 

[2]. Скобеева В.М.,Смытина В.А.,Свиридова О.И,Струц Д.А.,Тюрин А.В. Оптические 
свойства нанокристаллов сульфида кадмия, полученых золь-гель методом в желатине// 
Журнал прикладной спектроскопии.-2008.- №4(75).- С. 556-562.  
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Вплив енергії фононів на переномований спектр електрона в 
багатошаровій плоскій наногетеросистемі 

 
Грищук А.М.1, Грищук В.В.1 

 
1Житомирський державний університет ім. І. Франка, м. Житомир, вул. Бердичівська 40, 

teor-caf@meta.ua. 
 
В наш час експериментатори і теоретики проявляють великий інтерес до вивчення 

квантових плівок та каскадних лазерів, створених на їхній основі [1, 2].  
На атомному рівні електрон-фононна взаємодія виникає внаслідок зміщення атомів 

відносно їх рівноважних положень в ідеальній 
гратці, що зумовлює порушення періодичності 
потенціального поля, яке супроводжується 
локальними змінами електронних чи діркових станів. 
І навпаки – локальні зміни станів заряджених 
квазічастинок приводять до локальних деформацій 
гратки та до зміни збудження фононної підсистеми. 
Формально електрон-фононна взаємодія 
проявляється навіть при нульовій абсолютній 
температурі внаслідок існування віртуальних 

фононів. 
В арсеналі фізики твердого тіла вже є 

детально розроблена теорія електрон-фононної 
взаємодії для масивних іонних та ковалентних напівпровідникових кристалів [3]. Що ж 
стосується напівпровідникових низькорозмірних систем різної симетрії, то тут теорія 
взаємодії електронів, дірок та екситонів з фононами знаходиться в стані розвитку. Найбільша 
частина теоретичних досліджень присвячена циліндричним [4, 5] та сферичним квантовим 
точкам [3, 6], оскільки ці наносистеми є найпростішими. 

Для квантових плівок електрон-фононна взаємодія досліджувалась тільки для одного 
шару плівки, проте каскадний лазер складається з декількох шарів таких плівок і відповідної 
теорії електрон-фононної взаємодії для таких систем немає. 

В роботі розглядаеться багатошарова наноситема, що складаеться із шарів різної 
товщини (рис 1). 
Параметри системи вважаються відомими 

.   ,   ,   ,  , 3412312001101 zzbzzzzbzzzzb −=−=∆−=−=∆−= ++−−    (1) 
Задача розв’язувалася в наближенні прямокутних потенціальних бар’єрів, та наближенні 
ефективних мас.  
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Для знаходження перенормованого спектра при наявності електрон-фононної 
взаємодії необхідно розв’язати наступне стаціонарне рівняння Шредінгера 

)()(€ zEzH Ψ=Ψ ,     (3) 
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Рис.1. Геометрична та потенціальна схема 
багатошарової наноструктури. 
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із гамільтоніаном  
int€€€€ HHHH phe ++=        (4) 

де eH€  –– гамільтоніан електрона, phH€  –– гамільтоніан фононів, int€H  –– гамільтоніан 
взаємодії електронів із фононами. В них необхідно згідно загальної теорії [7] перейти в 
представлення вторинного квантування за електронними та фононними змінними. «Чиста» 
електронна та фононні задачі розв’язані [8,9]. В даній роботі здійснюється перехід в 
представлення вторинного квантування за всіма зміними системи на квантованих хвильових 
функціях електрона отриманих в роботі [8] 
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та потенціалах поля поляризації обмежених та інтерфейсних фононів знайдених у роботі [9]. 
Перенормований спектр нашої системи слід шукати із рівняння Дайсона  

{ } 1),()(),( −−−= ωωω µµµµµ kMkEkG ,     (6) 
яке задає (при KT 0= ) зв'язок між Фур’є-образом функції Гріна ),( ωµµ kG , масового 
оператора ),( ωµµ kM  та перенормованою енергією електрона фононами )(kEµ . 

Обмежуючись системами зі слабким зв’язком в однофононному наближенні, масовий 
оператор можна представити у вигляді: 

),(),(),( ωωωµµ kMkMkM IL +=      (7) 
де доданок ),( ωkM L  описує внесок у перенормування енергії електронного рівня, що 
відповідає взаємодії основного стану електрона з усіма обмеженими фононами, а доданок 

),( ωkM I  ––– відповідає взаємодії основного стану електрона з усіма інтерфейсними 
фононами. 

Отже перенормовану енергію основного стану електрона слід шукати у вигляді: 
ILEE ∆+∆+= 1010

~       (8) 
де 10E  енергія основного стану без врахування взаємодії, L∆  та I∆  парціальні зсуви енергії, 
спричинені взаємодією електрона із обмеженими та інтерфейсними фононами, які рівні 

)),(Re( ωkM LL =∆ ,       (9) 
)),(Re( ωkM II =∆ .       (10) 

Розрахунки виконувались для наносистеми In0.53Ga0.47As/In0.52Al0.48As, параметри якої 
надані в таблиці 1: 
Таблиця 1. Параметри шарів досліджуваної наносистеми 

Напівпровідник m, me U, meV ε∞ ωLO, meV ωTO, meV 

In0.52Al0.48As 0.075 516 12.7 40 35 

In0.53Ga0.47As 0.042 0 14.1 34 28 

 
Отримані результати дозволяють знайти парціальні внески в перенормування енергії 

електрону кожного типу коливань, що присутні в системі, а також дослідити еволюцію 
спектра в залежності від товщин шарів плівок. Крім того, побудована теорія дає 
можливість розрахувати внесок фононних коливальних мод в спектр екситона. 
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Моделирование спектра межзонного поглощения в квантовой 
яме CdTe/Hg1-xCdxTe/CdTe с составом x=0.24 
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1Институт физики полупроводников им. В. Е. Лашкарева НАНУ,  

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

Гетероструктуры на основе твердых сплавов Hg1-xCdxTe с малой шириной 
эффективной запрещенной зоны являются перспективными материалами для создания 
детекторов терагерцового излучения, которые обладают высокой чувствительностью, 
быстродействием и не требуют охлаждения до гелиевых температур.  

Для достижения более высокого быстродействия важно использовать 
гетероструктуры с высокой подвижностью локализованных носителей. Такую подвижность 
можно ожидать при составах x, близких к точке инверсии 0.16, поскольку в этом случае 
ширина запрещенной зоны материала, а, следовательно, и эффективная масса 
локализованных носителей будут невелики.  

В работе теоретически смоделированы оптические спектры поглощения КЯ CdTe/Hg1-

xCdxTe/CdTe для состава x=0.24, на межзонных переходах. В расчетах отдельно показан 
вклад легких и тяжелых дырок, а сами расчеты выполнены с учетом непараболичности 
законов дисперсии легких носителей и квадратичной дисперсии для тяжелых дырок.  
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Рис.1. Зависимость коэффициента поглощения КЯ от энергии падающего излучения.   
Ширина КЯ 12,5 нм, величина разрыва валентных зон ∆ = 550 мэВ. 

 
Полученный спектр межзонного поглощения изображен на Рис. 1. В нем, для 

переходов HH—E, «ступени» на спектре повышаются при росте энергии кванта излучения, 
поскольку тяжелые дырки имеют квадратичный закон дисперсии, а электроны — 
неквадратичный. На Рис. 1 видно, что наиболее интенсивными являются переходы между 
зоной тяжелых дырок и зоной проводимости, что связано с большей плотностью состояний 
тяжелых дырок по сравнению с легкими дырками.  

В рассчитанных спектрах энергетический край ступеней, связанных с переходами 
1HH → 1e и 2HH → 2e, хорошо совпадает с экспериментально наблюдавшимися пиками 
люминесценции такой структуры на длинах волн 5,51 мкм (0,225 эВ) и 3,83 мкм (0,324 эВ). 
Незначительные расхождения в расчетных и экспериментальных данных могут быть связаны 
с неопределенностью  величины  разрыва  валентных  зон.  
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Near-infrared emitting cadmium mercury chalcogenide alloy 
nanostructures wavelength tuned by cation exchange 
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In addition to the well known size confinement sensitivity of the bandgap energy in colloidal 

quantum dots, ternary composition semiconductor nanoparticles bring the additional flexibility that 
their electronic structure may also be manipulated via the composition. Mixed metal cation alloys 
with metal lattices ranging from a core shell to a near homogeneous distribution of the metal ions 
can be formed by using (partial) cation exchange starting with one of the component binary 
semiconductors. In the limiting case near complete exchange of the metals can often be achieved 
resulting in the alternate binary semiconductor. In cases where the lattice types of the two extremes 
of the ternary composition differ (e.g. cubic vs. hexagonal lattices), exchange may be only partial 
and limited by the energy required to effect a lattice rearrangement. 

Here we describe two of these ion exchange cases: 
In 2.3 nm diameter CdxHg1-xTe quantum dots, exchange ranged from x = 1 to x = 0.1, and 

the lattice remained zincblende throughout. The CdTe and HgTe lattices have near identical lattice 
parameters (a = 6.482 Å and 6.462 Å respectively). Apparent bowing curve, compositionally 
dependent Stokes shift and kinetic data support an exchange process model which in the 
intermediate stages is not uniform in metal distribution, but on longer timescales (days) becomes 
more evenly spread. 

With 15±2 nm × 3 nm CdSe nanorods, attempts to exchange Cd for Hg led to only partial 
exchange (with x from 1 to 0.9). Detailed microscopy (HAADF-STEM) and EDS studies revealed 
that the exchanged Hg was not uniformly distributed within the nanorods, but located around 
localized lattice distortions along the rods. Again the kinetics of the exchange process was relatively 
slow (minutes to hours) allowing the effect on optical properties (absorption and photoluminescence) 
to be followed. 

We present extensive optical data for these materials across their respective compositional 
ranges including quantum efficiencies, PL life times, intrinsic absorption coefficients, and 
absorption and PL spectral evolution over time.  
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Дослідження розподілу елементного складу по об’єму окремого 
GexSi1-x наноострівця методами високороздільної СЕМ та  

локальної Оже спекстроскопії 
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Дослідження морфології та елементного складу, як масиву, так і окремих 

самоіндукованих GexSi1-x наноострівців є на сьогоднішній день актуальною задачею, 
оскільки вони представляють великий інтерес у зв'язку з потенційними перспективами їх 
використання в оптоелектроніці, мікрохвильових приладах, фотодетекторах, емітерах світла 
і електронів, тунельних діодах і в телекомунікаціях [1-4]. 

Для забезпечення контролю технології створення наноструктур із заданими 
властивостями та для розуміння зв'язку між структурними параметрами та оптичними 
властивостями структур важливе знання розподілу елементного складу в GexSi1-x 
нанокластерах. 

На сьогоднішній день великий науковий інтерес викликає дослідження 
морфологічних і форма-розмірних характеристик GexSi1-x наноострівців. Важливим також є 
знання механічних напруг, елементного складу та кристалографічних параметрів. 
Визначення кожної із зазначених характеристик має свої принципові технічні складності. 
Традиційні методи, що використовуються для їх визначення, як правило, дають інформацію 
щодо інтегральних характеристик та не мають достатню локальність визначення 
елементного складу і можливість коректного дослідження структури і елементного складу в 
об'ємі зразка. 

У даній роботі використовувався інструментарій високороздільної скануючої 
електронної мікроскопії (роздільна здатність 3 нм в режимі вторинних електронів), локальної 
оже-електронної спектроскопії (роздільна здатність 5 – 8 нм) і атомно-силової мікроскопії. 

Досліджувалися масиви GexSi1-x наноострівців, сформовані методом 
самоіндукованого росту в процесі молекулярно-променевої епітаксії германію з 
номінальною товщиною 8.7 моношарів на Si (001) підкладку, на якій попередньо було 
вирощено кремнієвий буферний шар товщиною у 100 нм. Температура підкладки при 
епітаксії становила 700 °С. У разі осадження Ge на Si підкладку режим росту GexSi1-x 

нанокластерів відповідає режиму росту 
Странського-Крастанова. 

Розподіл елементного складу по 
об’єму окремого наноострівця 
встановлювався  на основі 
експериментальних даних, отриманих при 
пошаровому аналізі нанокластеру шляхом 
його розпилення іонами Ar+ виконаного на 
Field Emission Auger Microprobe JAMP-
9500F (JEOL, Japan). 

Особливу увагу було приділено 
режиму розпилення острівців іонами Ar+ 
для мінімізації таких ефектів як 

перемішування елементного складу та вбивання Ar+. Для коректного врахування 
селективного “травлення” наноострівців попередньо перед вимірами їх елементного складу 
було проведено калібрування режиму розпилення  елементів на еталонах Si та Ge та 
виконано ряд методичних робіт по визначенню швидкості розпилення  поверхні зразка. 

 
Розподіл Ge (at %) по об’єму окремого GexSi1-x 
нанокластеру 
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За допомогою локальної оже-електронної спектроскопії було отримано розподіл 
елементного складу уздовж осі росту окремого наноострівця з кроком по глибині у 1 нм, та 
латеральний розподіл елементного складу уздовж зрізів на трьох різних глибинах 
нанокластеру [5]. Проведена математична екстраполяція дозволила отримати 3D розподіл 
елементного складу як по всьому об'єму нанокластеру, так і у приповерхневих шарах, що 
залягають безпосередньо під основою нанокластеру. 

Спираючись на глибинне профілювання змочувального шару, а також на дані про 
кристалографічні площини, що утворюють кластер було визначено висоту досліджуваного 
наноострівця. Виконаний розрахунок його висоти збігається з точністю до 1 нм з даними, 
отриманими за допомогою атомно-силової мікроскопії [6]. 

Встановлений розподіл елементного складу по об’єму окремого GexSi1-x наноострівця 
дозволяє зробити висновок, що він має переважний вміст Ge в його ядрі та зменшення його 
долі в при поверхневих шарах. Встановлено важливароль інтердифузії, за рахунок якої атоми 
Ge проникають у підкладку на глибину, що співмірна по величині з висотою самого 
нанокластеру, в той час як атоми Si займають приповерхневі шари нанокластеру, утворюючи 
кремнієву оболонку. 
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Плюмбум халькогеніди Pb (S,Se,Te) – базові напівпровідникові матеріали для створення 
активних елементів інфрачервоної техніки і термоелектричних пристроїв. Тонкі плівки і 
низькорозмірні конденсати халькогенідів свинцю є перспективними напівпровідниковими 
структурами для створення на їх основі активних елементів мікро- і наноелектроніки 
(детектори і джерела випромінювання в інфрачервоній області оптичного спектру та 
термоелектричних перетворювачів енергії) [1,2]. В останні роки інтерес до них різко зріс у 
зв’язку із новими можливостями, які пов’язані з переходом матеріалу в область мікро- і 
нанорозмірів [3,4].. Малі ефективні маси носіїв заряду і високі значення діелектричної 
проникності у плюмбум халькогенідах забезпечують реалізацію добрих умов розмірного 
квантування і локалізації носіїв: квантово-розмірні ефекти мають місце вже у структурах 
розмірами (30-50) нм [4]. Зауважимо, що якщо розміри структур ~100 нм , то їх називають  

 а)  

б)  
  І        ІІ 
Рис. 1. 3D і 2D АСМ-зображення (І) та профілограми  (ІІ) структур PbTe:Sb, отриманих на 
підкладках із сколів (0001) слюди при часі осадження τ = 60 с, ТП = 150 ºС, ТВ = 700 ºС (а) та 
при часі осадження τ =300 с, ТП = 200 ºС,ТВ = 700 ºС,  
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а) 

 
б) 

Рис. 3. Залежність відношення максима- 
льного Dmax до середнього Dc значення 
латеральних розмірів Dmax/Dc наноструктур 
PbTe:Sb, осаджених на свіжі сколи (0001) 
слюди-мусковіт від часу осадження τ, с (а) 
та від температури осадження ТП, ºС (б). 
 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

Рис. 2. Залежність максимального Dmax(1) 
та середнього Dc (2) значення латеральних 
розмірів наноструктур PbTe:Sb, осаджених 
на свіжі сколи (0001) слюди-мусковіт від 
часу осадження τ (а) та від температури 
осадження ТП (б,в) при часі осадження τ,с: 
15-б, 60-в. 

 

нанорозмірними. Якщо ж розміри для даного 
матеріалу менші за борівський радіус 
екситона, то їх відносять вже до квантово-
розмірних структур: квантові точки(0D), 
квантові дроти (1D), квантові ями (2D) [4]. З 
цього погляду розробка методів отримання і 
дослідження умов формування нано- і 
квантово-розмірних структур є актуальною і 
вкрай потрібною задачею для сучасної 
наноелектроніки. Найбільш перспективним і 
технологічно оправданим методом 

отримання напівпровідникових квантових точок є самоорганізація парофазних конденсатів 
на поверхні твердих підкладок із неузгодженими параметрами гратки.  

Для отримання тонких плівок сполук IV-VI широко використовуються парофазні 
вакуумні технології, серед яких особливу увагу привертає конденсація пари у 
квазізамкненому об'ємі. 

Метою представленої роботи є подальше вивчення процесів структуроутворення у 
парофазних  конденсатах легованого сурмою плюмбум телуриду PbTe:Sb на орієнтованих 
монокристалічних підкладках - свіжих сколах (0001) слюда-мусковіт марки СТА у методі 
відкритого випаровування у вакуумі. 

Тонкі плівки і наноструктури отримували з парової фази методом відкритого 
випаровування у вакуумі наперед синтезованої сполуки PbTe:Sb із вмістом сурми 0,25 ат.% 
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на підкладки із свіжих сколів (0001) слюди-мусковіт. Температура випарника складала 
ТВ=(590-700) ºС, а конденсації ТП=(150-250) ºС. Товщину конденсату задавали часом 
осадження пари від 15с до 5хв. та вимірювали за допомогою мікроінтерферометра МИИ-4. 

Кінетика і механізм утворення самоорганізованих структур – складний багатостадійний 
процес[5]. Можна стверджувати, що їх формування є наслідком самочинної адсорбції і 
випаровування часток адсорбату за контакту парової фази з поверхнею твердотілого 
субстрату. Важливою є стадія утворення двовимірних кластерів, їх міграцією адатомів 
(незакріплені атоми) і їх коалесценцією. При реалізації пошарової гомоепітаксії за 
механізмом Франка-Ван-дер-Мерве утворені двовимірні кластери розростаються і 
зливаючись між собою утворюють суцільний моношар. Гетероепітаксія за механізмом 
Фольмера-Вебера пов’язана із утворенням зразу трьохвимірних окремих зародків 
наноструктури на поверхні підкладки. Проміжним, між відзначеними вище двома, є механізм 
зародження Странскі-Крастанова, який передбачає на початкових етапах осадження 
утворення так званого, змочуючого шару з подальшим ростом пірамідальних наноструктур 
за рахунок зняття пружніх деформацій [4].  

У нашому випадку PbTe:Sb/(0001) слюда-мусковіт за всіх технологічних умов 
зародження наноструктур реалізується за механізмом Фольмера-Вебера, що підтверджується 
результатами АСМ-зображень (рис. 1).Із часових (τ) і температурних (ТП) залежностей 
розмірів наноструктур зроблено висновок, що якщо із збільшенням часу осадження 
зберігається тенденція до їх зростання, то підвищення температури осадження зумовлює 
однозначне зменшення їх нормальних розмірів hmax(hc) за всіх експериментально 
досліджуваних значень часу осадження. Що стосується латеральних розмірів, то із 
підвищенням температури, характер їх зміни різний за різних часів осадження: незначна 
зміна при малих часах осадження (рис. 2-б) та їх значний ріст на пізніх етапах росту 
наноструктур (рис. 2-в). При цьому за всіх технологічних умов осадження парофазних 
конденсатів PbTe:Sb/(0001) слюда відношення максимальних латеральних Dmax до їх середніх 
Dc значень знаходиться в межах 1,5≤ Dmax/Dc <2 наближення до значень Dmax/Dc≈1,5 при 
зростанні часу осадження (рис. 3-а). Дещо аналогічна тенденція характерна і при підвищенні 
температури осадження ТП: 1,5≤ Dmax/Dc <1,8 (рис. 3-б). Отримані значення відношень 
латеральних розмірів нанокристалітів у структурі PbTe:Sb/(0001) слюда-мусковіт (рис. 2) 
вказують на домінування дифузійних механізмів формування нанокристалітів. Зауважимо, 
що утворення огранених зародків можливе при їх рості і коли лімітуючими є поверхнева 
дифузія адатомів, або ж дифузія у паровій фазі, які є можливими саме при парофазному 
осадженні плюмбум телуриду. 
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Фізико-хімія наноструктур є своєрідною проміжною ланкою між атомною фізикою, 

що вивчає властивості окремих атомів, і хімією твердого тіла, в рамках якої вивчають 
твердотільні речовини, кількість атомів в яких є практично безкінечною. По суті, 
нанокристал (НК) – це дуже маленький фрагмент твердого тіла. Проте властивості НК 
кардинально відрізняються від властивостей об’ємних матеріалів. 

Однією із характеристик об’ємного напівпровідника є наявність енергетичної 
щілини – забороненої зони, що розділяє зону провідності та валентну зону. В об’ємному 
напівпровіднику заборонена зона – фіксована величина, характерна для даного матеріалу, а 
дозволені стани в зоні провідності і валентній зоні неперервні. В об’ємному неорганічному 
напівпровіднику електрони зони провідності та дірки валентної зони можуть рухатися крізь 
кристал, а їх рух може бути задовільно описаний комбінацією плоских хвиль з довжиною 
хвилі нанометрового порядку. Проте у випадку, коли розмір напівпровідникової частинки 
досягає кількох нанометрів, він стає співмірним із довжиною дебройлівської хвилі для 
електрона 

λB ∼ (meE)-1/2, 
де me –ефективна маса електрона, E – енергія Фермі. 
При цьому відбувається відбивання хвилі де-Бройля від межі твердого тіла і виникає 

стояча хвиля. Внаслідок цього з’являється надлишкова енергія, в появі якої і полягає 
квантово-розмірний ефект у вузькому сенсі цього поняття.  

Поведінка напівпровідникових нанокристалів найкраще описується правилами 
квантової механіки. Вся інформація про досліджувану частинку отримується розв’язанням 
відповідного рівняння Шредінгера, що представляє можливі фізичні стани, в яких може 
перебувати система. У квантовій точці рух електронів обмежений у всіх трьох напрямах і є 
тільки дискретні (kx, ky, kz)-стани у k-просторі. Кожен індивідуальний стан у k-просторі 
може бути представлений точкою. Тільки дискретні рівні енергій є дозволеними, вони 
показані дельта-піками у розподілі D0d(E). Відтак, енергетичні зони конвертують у 
атомоподібні енергетичні стани з силою осцилятору, стиснутою у декілька переходів. Для 
такого випадку розв’язком рівняння Шредінгера є стоячі хвилі, що замкнені у потенціальну 
яму, тобто енергія частинки не може набувати довільних значень, і системі властивий 
дискретний спектр енергетичних рівнів. Переходи між будь-якими двома рівнями можна 
спостерігати як дискретні піки оптичних спектрів. На додаток до дискретності рівнів енергії 
необхідно також підкреслити наявність певної нульової енергії. У точці, навіть в основному 
стані, електрони мають енергії більші, ніж електрони у масивному твердому тілі на краю 
зони провідності. Для 0D об’єктів сферичної форми квантово-розмірну добавку до енергії 
можна розрахувати аналітично: 

∆En,l = ħ2 φ2
n,l / 2mR2, 

де R – радіус сфери, φ2
n,l – n-й корінь функції Беселля напівцілого порядку l+1/2, де l 

= 0, 1, 2... Зокрема, φn,0 = π n, n = 1, 2, 3... . 
Відповідно до цієї моделі, для сферичних НК із радіусом R величина забороненої зони 

Eg буде пропорційною 1/R2. Тобто при зменшенні розмірів НК відбувається збільшення 
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ширини забороненої зони. А відтак, змінюючи розміри НК, можна керувати довжинами 
хвиль їх поглинання та емісії. 

Останнім часом напівпровідникові сполуки типу АIIВVI за рахунок прояву квантово-
розмірних ефектів, нехарактерних для об'ємних зразків, викликають значний інтерес 
дослідників як перспективний матеріал для створення приладів мікроелектроніки нового 
типу. Найбільш яскраво у порівнянні з іншими напівпровідниками ряду халькогенідів ці 
ефекти виражені для кадмій телуриду у зв’язку з тим, що він характеризується серед них 
максимальним борівським радіусом екситона і малими ефективними масами електронів. 

Найбільш популярними методами одержання нанорозмірних напівпровідникових 
структур на даний момент являються методи, основані на використанні явища 
самоорганізації. Це методи молекулярно-променевої епітаксії та колоїдної хімії. Останнім 
методом можна синтезувати нанокристали з розмірами у декілька нанометрів в діаметрі (2–
10 нм). Ширина забороненої зони та енергія люмінесценції таких наночасток дуже сильно 
залежить від їх розмірів. Тому розмір, форму і властивості поверхні нанорозмірних 
матеріалів необхідно адаптувати і оптимізувати для спеціалізованого застосування. 

В даній роботі розглянуто основні закономірності формування та росту НК CdTe в 
ході їх отримання методом колоїдного синтезу. 

Синтез проводили шляхом осадження іонів кадмію іонами телуру в атмосфері аргону 
у трьохгорлому реакторі об’ємом 500 мл, оснащеному електромагнітною мішалкою, 
термометром, перегородками і клапанами. Як джерело іонів Cd2+ використовували сіль CdI2, 
а Te2-- іонів – газ Н2Te, електрохімічно одержаний в гальваностатичній комірці  

При розгляді питань формування колоїдних НК CdTe в процесі їх хімічного синтезу 
можна виходити із уявлень про утворення пересиченого розчину дисперсної фази (CdTe) в 
даному середовищі і подальшої їх конденсації у вигляді зародків, які, в процесі росту або 
взаємної агрегації досягають колоїдних розмірів. При цьому хімічну реакцію утворення CdTe, 
виникненя зародків твердої фази та їх ріст слід розглядати як окремі стадії процесу 
формування НК, що одночасно проходять в реакційному середовищі. При зміні умов 
проведення процесу можна впливати на швидкість кожної із цих стадій (наприклад, при 
збільшенні концентрації іонів Te2– за рахунок зміни співвідношення швидкостей процесів 
утворення та росту зародків формуюються НК більшого розміру, про що можна судити за 
зміною забарвлення отриманих розчинів від світло-жовтого до насичено-червоного та за 
зсувом смуги поглинання у довгохвильову область). 

Можна припустити, що процес формування колоїдних НК CdTe у водному 
середовищі відповідає звичайному процесу кристалізації з пересичених розчинів і відтак 
степінь пересичення розчину визначає швидкість утворення зародків та швидкість їх росту. 
Дисперсність утворених систем залежить від співвідношення швидкостей останніх двох 
стадій. Якщо швидкість утворення зародків набагато перевищує швидкість їх росту, то 
утворюються НК CdTe малого розміру. В протилежному випадку дисперсність отриманих 
систем різко падає. 

Проте ця гіпотеза недостатньо чітко відображає реальні умови і суть такого процесу. 
Процес формування колоїдних НК CdTe, утворених шляхом хімічного синтезу у водному 
середовищі, має свої особливості, і за своїм механізмом відрізняється від звичайного процесу 
кристалізації речовини з її пересиченого розчину. Він проходить не із пересиченого розчину, 
а безпосередньо в момент проходження хімічної реакції. 

Вказані два процеси – хімічна реакція та процес кристалізації досить швидко слідують 
один за одним і не можуть бути розділені. Вони відбуваються практично одночасно, тісно 
переплітаються і фактично являють собою лише один складний процес виникнення зародків 
твердої фази (CdTe) і росту останніх. В даному випадку хімічна реакція проходить лише в 
місцях найбільшої концентрації іонів Cd2+. Остання має місце у вигляді адсорбційних шарів 
на поверхні сторонньої фази (стабілізатора), тобто зародки розвиваються на вже готових 
поверхнях, і спонтанне їх утворення в системі практично не відбувається. З цього випливає, 
що структура стабілізатора відіграє визначальну роль в ході формування кристалічної 
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структури НК CdTe. Підтвердженням такого припущення служить те, що за умови 
присутності стабілізатора поява НК CdTe в реакційному середовищі відбувається лише після 
деякого індукційного періоду, необхідного для формування зародків виникаючої фази (про 
появу НК можна судити за зміною забарвлення розчину). Можна припустити, що на 
тривалість індукційного періоду суттєвий вплив здійснює час, необхідний для встановлення 
контакту між реагуючими речовинами. На користь даної гіпотези свідчить те, що тривалість 
індукційного періоду зростає при зменшенні концентрацій вихідних реагентів та при 
збільшенні в’язкості реакційного середовища (при проведенні процесу синтезу в розчинах 
етиленгліколю та гліцерину різної концентрації). Це, імовірно, зумовлено тим, що іони Cd2+ і 
Te2–, які вступають в реакцію, оточені сольватними оболоноками, що, в свою чергу, 
призводить до необхідності заміни молекул розчинника у сольватному шарі іонами реагентів, 
і, очевидно, потребує подолання певного енергетичного бар’єру. Крім того, судячи з усього, 
індукційний період закінчується після появи у зародків різко вираженої фізичної поверхні 
розділу, що обумовлює можливість адсорбції іонів Cd2+ та Te2– на цій поверхні. 

З цієї точки зору легко пояснити і ріст вже утворених зародків. Очевидно, він 
обумовлюється не ступенем пересичення розчину частинками CdTe і їх конденсацією на 
поверхні граней зародка, а адсорбцією іонів на цих поверхнях і їх хімічною взаємодією в 
адсорбційному шарі. Не можна також відкидати можливість того, що колоїдні НК CdTe в 
момент свого утворення мають аморфну структуру. Проте внаслідок більшої стійкості 
кристалічного стану в процесі старіння або в ході термічної обробки відбувається перехід 
аморфної фази у кристалічну. Час переходу аморфної структури в кристалічну значною 
мірою залежить від природи та кількості стабілізатора. Подальший ріст кристалічних 
зародків відбувається шляхом прямого вбудовування іонів Cd2+ та Te2– у поверхню кристалу 
під дією поля дальнодіючих сил кристалічної гратки, що здійснюють на них орієнтуючий 
вплив. Таким чином відбуваєтся формування кристалічних НК CdTe. 

Можна припустити, що в досліджуваних системах після закінчення процесу синтезу 
має місце певне співвідношення швидкостей двох процесів, що відбуваються одночасно: 
агрегування частинок кадмій телуриду і впорядкування всередині нанокристалів. Останній 
призводить до виникнення кристалічної решітки. Важливою особливістю процесів 
кристалізації, що призводять до утворення НК CdTe, є те, що їх форма не може бути описана 
методами звичайної геометрії. Для опису таких систем використовується фрактальна 
геометрія, оскільки при значних відхиленнях від стану рівноваги, а відтак, і високих 
значеннях рушійної сили процесу кристалізації кадмій телуриду, нестійкість межі розділу 
фаз призводить, як правило, до формування фрактальних структур, що підтверджується 
АСМ та РЕМ дослідженнями. При висиханні водних розчинів нанокристали CdTe 
утворюють об’єкти переважно двох типів: дендритні структури і масивні агрегати. 
Мікроскопічні дослідження підтверджують припущення про тенденцію окремих НК CdTe, 
розмір яких у колоїдному розчині становить ≈  1-10 нм, при формуванні адагуляційних 
структур до утворення періодичних структур типу стохастичних фракталів. 
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У даній роботі досліджено закономірності зміни термоелектричних параметрів плівок 
PbTe:Bi від їх товщини отриманих із парової фази на ситалових підкладках. 

Плівки для дослідження отримували осадженням пари у вакуумі на ситалові 
підкладки. Температура випарника під час осадження складала Тв=970 К, а температура 
підкладок Тп=(420-520) К. Товщину плівок задавали часом осадження в межах (0,2-5) хв та 
вимірювали за допомогою мікроінтерферометра МИИ-4. Для випаровування 
використовували наперед легований вісмутом (~0,05 ат.%.) телурид свинцю PbTe:Bi. 

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 ≈ 1 мА. Магнітне поле було напрямлене перпендикулярно до поверхні 
плівок при індукції 1,5 Тл.  

Залежності питомої електропровідності і холлівської концентрації носіїв струму та 
коефіцієнта Зеебека від товщини для плівок PbTe:Ві, осаджених при різних температурах 
підкладок зображено на рис. 1-3. 

Елементи теорії. У плівках при їх витримці на повітрі завдяки акцепторній дії кисню, 
на поверхні утворюється шар збагачений носиями р-типу.  

Для оцінки провідності приповерхневого шару у плівках аналіз електричних 
властивостей доцільно використати двошарову модель Петріца [5]. 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 s bd d d= + . 

У цьому випадку згідно [4]: 

 s s b bd d
d

s + ss = ;     (1) 
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За умови відомих експериментальних значень σ, R, µ та об’ємних σb, Rb, µb і d, із 
даних співвідношень можна наближено визначити параметри приповерхневого шару σs, Rs, 
µs відповідно. 

Результати дослідження та їх аналіз. Легування вісмутом зумовлює активну донорну 
дію у телуриді свинцю, яка виявляється у значному зростанні концентрації електронів аж до 
~5 1019 см-3. Маючи на увазі, що вісмут у PbTe може проявляти амфотерні властивості, які 
виявляються у тому, що заміщуючи свинець у катіонній підгратці ( 3

PbBi Bi+ +® ) він є 
донором, а аніонній ( 3

TeBi Bi- -® ) – акцептором, можна стверджувати про те, що у нашому 
випадку домінує перший механізм легування. Також плівки характеризуються високими 
значеннями питомої електропровідності, а коефіцієнт Зеєбека досягає високого значення 
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~350 мкВ/К. 
Із рис.1 видно,що зі збільшенням товщини d плівки, незалежно від температури 

підкладки Тп, провідність суттєво зростає з виходом на насичення при d ≈ 0,6 мкм. У даному 
випадку суттєвий вплив мають поверхневі ефекти, які зі зростанням товщини стають 
незначнимми. 

Схожу поведінку має холлівська концентрація носіїв струму (рис. 2.): зі зростанням 
товщини плівок концентрація концентрація збільшується в декілька разів. Зміна концентрації 
носіїв пов’язана із акцепторною дією кисню, який зв’язує частину електронів провідності. 
Однак, завдяки високим початковим значенням концентрації електронів, незважаючи на 
вплив кисню всі зразки залишаються n-типу провідності. 

При підвищенні температури підкладки Тп має місце суттєве зростання питомої 
провідності, що зумовлено високою холлівською концентрацією носіїв струму (рис. 1,2), та 
покращеним структурним станом конденсату. 

 
Рис. 1. Залежності питомої провідності від 
товщини плівок PbTe:Ві для температур 
підкладки Тп, К: 
■, 1 –420; ▲, 2 – 470; ●, 3 – 250. Точки – 
експеримент, суцільні лінії – розрахунок 
згідно моделі Петріца. 

 
Рис. 2. Залежності холлівської концентрації 
носіїв струму від товщини плівок PbTe:Ві 
для температур підкладки Тп, К: ■, 1 –420; 
▲, 2 – 470; ●, 3 – 520. Точки – експеримент, 
суцільні лінії – розрахунок згідно моделі 
Петріца. 

Параметри приповерхневого шару, оцінені згідно моделі Петріца, наведені в таблиці. 
Видно, що розраховані криві задовільно описують експериментально отримані результати 
(рис. 1-3) за визначених значень при поверхневих електричних параметрів ds, σs, Rs, ns, µs 
(табл.).  

Таблиця. Значення параметрів приповерхневого шару (s) і об’єму (b) для плівок PbTe:Bi 
за різних температур осадження, розраховані згідно двошарової моделі Петріца. 

Параметри Тп=420К Тп=470 К Тп=520 К 
ds, мкм 0,105 0,06 0,2 
σs, Ом-1см-1 1,6 60 500 
σb, Ом-1см-1 145 330 800 
Rs, см3Кл-1 -10 -0,75 -0,3 
Rb, см3Кл-1 -0,2 -0,19 -0,11 
ns, см-3 6,25·1017 8,33·1018 2,08·1019 
nb, см-3 3,12·1019 3,29·1019 5,68·1019 
µs, см2В-1с-1 16 45 150 
µb, см2В-1с-1 29 62,7 88 
Ss, мкВ/К 340 300 240 
Sb, мкВ/К 120 160 120 
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Видно, що концентрація електронів приповерхневого шару ns значно менша за об’ємну. 
Це пов’язано з процесом адсорбції кисню вільною поверхнею конденсатів. При підвищені 
температури підкладки від Тп = 420 К до Тп = 470 К концентрація носіїв приповерхневого 
шару зростає на порядок від 6,25·1017 см-3 до 8,33·1018 см-3 відповідно. 

Це обумовлено тим, що зі підвищенням температури Тп розмір зерен збільшується, тобто 
зменшується кількість міжкристалічних проміжків, що значно сповільнює процес дифузії 
кисню вглиб плівки. 

Коефіцієнт Зеебека значно зростає до значеь ~ 350 мкВ/К зі зменншенням товщини 
плівки, що може бути повязане із пониженням конценнтрації основних носіїв заряду 
спричиненої впливом кисню (рис 3). Для товстих плівок (d > 500 нм) він практично не 
залежить від товщини та температури підкладки і складає 130-160 мкВ/К. 

 
Рис. 3. Залежності коефіцієнта Зеебека від товщини плівок PbTe:Ві для температур 
підкладки Тп, К: ■, 1 – 420; ▲, 2 – 470; ●, 3 – 520. Точки – експеримент, суцільні лінії – 
розрахунок згідно моделі Петріца. 

 
Таким чином, високі значення провідності у поєднанні із значною термо-е.р.с. 

легованих плівок PbTe:Ві дозволили отримати стабільний в часі термоелектричнй матеріал 
n-типу провідності. 

 
Висновки 
1. Досліджено термоелектричні властивості тонких плівок PbTe:Ві, отриманих на 

ситалових підкладках. 
2. З використанням моделі Петріца визначено термоелектричні параметри 

приповерхневого шару.  
3. Показано, що легований вісмутом PbTe:Bi тонкоплівковий матеріал має стабільні в 

часі покращені термоелектричні параметри. 
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Скануюча конфокальна Раманівська та фотолюмінесцентна 
мікроспектроскопія сенсорних InAs/AlGaAs/GaAs структур з 

квантовими точками 
 

Романюк А.С. 
Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України пр. Науки 45, Київ 03028, 

Україна; e-mail: cinjko89@ukr.net 
 

Актуальною задачею сучасної фізики твердого тіла є вивчення гетероструктур з 
квантовими точками (КТ) з метою їх практичного застосування в опто- і наноелектроніці. Дана 
робота присвячена дослідженню методами конфокальної раманівської і фотолюмінесцентної 
(ФЛ) мікроспектроскопії впливу неоднорідностей кристалічної структури, компонентного 
складу і пружних деформацій в InAs/AlAs/GaAlAs КТ структурах з гетеропереходами першого 
і другого роду на їх фононні та випромінювальні властивості [1].  

Досліджувались структури вирощені методом молекулярно-променевої епітаксії на 
установці Riber-32P в ростовій моді 
Странського-Крастанова на підкладках 
напівізолюючого GaAs (100). Детальний 
опис процесу росту наведено в роботі [2]. 
Структура досліджуваних зразків показана 
на рис. 1. 

Спектри мікро-КРС і ФЛ 
досліджувались в діапазоні температур 10-
300К за допомогою спектрометра Horiba 
Jobin Yvon T64000 оснащеного 
конфокальним мікроскопом. Як джерело 
оптичного збудження використовувались 
дискретні лінії випромінювання Ar-Kr 
лазера (λзб. = 514.5 і 647.0 нм) i He-Cd 
лазера (λзб. = 325.0 нм). Лазерний промінь 
фокусувався на зразок в точку діаметром  
≤ 0,5 мкм. Просторове картографування 
оптичних спектрів досліджуваних структур 
проводилось за допомогою переміщення 

автоматизованого п’єзоелектричного столика з кроком 0,1 мкм.  
На рис. 2а,б показані низькотемпературні (10К) спектри мікро-ФЛ InAs/AlAs/AlGaAs 

КТ при λзб. = 325.0 і 647.0 нм (Езб.=3.81 і 1.92 еВ). Ультрафіолетове збудження (Езб.=3.81 еВ) 
ефективно поглинається у верхній частині структури з прямозонними InAs/Al0,36Ga0,64As КТ. 
В спектрах цих зразків з товщиною розмежовуючого бар’єрного шару dQD1-QD2 = 8 нм, 
реєструється низькоенергетична екситонна неоднорідноуширена смуга випромінювання в 
області ~1.6-1.75 еВ (рис.2а, смуга QD2). Форма цієї смуги добре апроксимується двома 
гаусовими контурами з максимумами при ≈1.65 еВ (Г= 75 меВ) і ≈1.71 еВ (Г= 68 меВ). 
Останнє обумовлено бімодальним характером розподілу розмірів InAs КТ. При Eзб.=3.81 еВ 
інтенсивність смуги випромінювання нижнього шару  непрямозонних InAs КТ (рис.2а, смуга 
QD1,≈1.82 еВ) значно менше інтенсивності смуги випромінювання верхнього шару з 
прямозонними InAs КТ, тобто  < . При Eзб=1.92 еВ збуджуюче випромінювання 
поглинається у верхньому і нижньому шарах з прямозонними і непрямозонними InAs КТ. В 
результаті в спектрі ФЛ InAs КТ спостерігається зростання інтенсивності 
високоенергетичної смуги випромінювання при  ~1.82 еВ (Г = 60 меВ), яка відповідає 
екситонній рекомбінації в непрямозонних InAs КТ. Аналіз форми цієї смуги показав, що її  

 

Зразок А 
 

Зразок Б 
Рис.1 Архітектура сенсорних гетероструктур з 

InAs КТ в матрицях AlAs і Al0.70Ga0.30As. 
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низькоенергетична асиметрія обумовлена екситон-фононним випромінюванням з участю LO 
фононів.  

Кардинально інша ситуація має місце для зразка Б з розмежовуючим бар’єрним 
прошарком Al(Ga)As товщиною dQD1-QD2 = 30 нм (рис.2б). Збільшення товщини розмежовую-
чого шару dQD1-QD2 значно змінює енергетичну структуру ансамблю квантових точок, що 
проявляється у низькоенергетичному зсуві лінії ФЛ InAs КТ. Рентгеноструктурні дослідження 
показали, що в зразку з більш товстим розмежовуючим прошарком Al(Ga)As (зразок Б) пружні 

деформації в шарах на порядок менші у порівнянні із 
зразком з тонким шаром (зразок А). Оскільки для 
прямозонних InAs КТ верхнього квантового шару 
двоперіодної структури нижній товстий бар’єрний 
шар є практично ненапруженим, то перехід від 
двомірної моди росту до тривимірної острівцевої буде 
відбуватися при більших товщинах осадженого InAs 
шару, в порівнянні з верхнім InAs КТ шаром. Тому в 
двоперіодній структурі прямозонні InAs КТ верхнього 
шару, вирощені на товстому ненапруженому 
розділяючому шарі (зразок Б), будуть мати менші 
розміри, у порівнянні з точками вирощеними на 
тонкому напруженому шарі (зразок А). В результаті 
смуга ФЛ QD2 для прямозонних InAs КТ, вирощених 
на ненапруженому товстому розділяючому шарі 
(рис.2б), має більш високоенергетичне положення 
максимуму смуги ФЛ InAs КТ, в порівнянні зі зразком 
з тонким бар’єрним  шаром (рис.2a). І, на кінець, 
електронна взаємодія між вертикально-зв’язаними 
InAs КТ, яка має місце для зразка А з тонким 
розмежовуючим бар’єрним прошарком Al(Ga)As, 
призводить до зменшення енергії розмірного 
квантування InAs КТ і, відповідно, спостерігається 
низькоенеретичне зміщення смуги ФЛ InAs КТ. 

За допомогою скануючої конфокальної 
спектроскопії комбінаційного розсіяння світла 
проведено неруйнівний аналіз InAs/AlAs/AlGaAs 

структури з InAs КТ при скануванні вздовж напрямку росту із субмікронною роздільною 
здатністю (з кроком 0,1 мкм). Отримані результати для структури з dQD1-QD2 = 8 нм показані на 
рис. 3. 

При скануванні по глибині зразка в мікро-раманівських спектрах спостерігається 
перерозподіл інтенсивності і зміна частотного положення фононних ліній від різних шарів 
двоперіодної InAs/Al(Ga)As структури. Оскільки фононні дисперсійні криві оптичних 
фононів InAs, AlAs і AlGaAs не перекриваються по частоті, то ці фонони є просторово 
локалізованими у відповідних шарах гетероструктури InAs/AlAs/AlGaAs.  

Для визначення точного частотного положення фононних смуг всі лінії були 
просимульовані лоренцівськими кривими. Компонентний вміст алюмінію та індію в твердих 
розчинах AlxIn1-xAs і AlxGa1-xAs визначався згідно співвідношень приведених в таблиці 1. 

 
Таблиця 1 [3] 

AlxIn1-xAs AlxGa1-xAs 
InAs-like 2238.6 20.38 46.02LO

InAs x xω = + −  GaAs-like 292.1 39.96LO
GaAs xω = −  

AlAs-like 
2332.7 64.3 7.1LO

AlAs x xω = + +  AlAs-like 
2361.7 55.62 15.45LO

AlAs x xω = + −  
  

1,6 1,7 1,8 1,9
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Рис. 2. Спектри ФЛ структур з InAs/ 
AlAs/GaAlAs КТ з різною товщиною 
бар'єрних шарів: dQD1-QD2 = 8 нм 

 (зразок А);  dQD1,QD2 = 30 нм(зразок 
Б). 
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Рис. 3. Конфокальні раманівські спектри двоперіодної структури InAs КТ при dQD1-QD2 = 
8 нм, отримані при покроковому фокусуванні лазерного випромінювання від поверхні до 
підкладки зразка в напрямку (100). Крок сканування 0,1 мкм ( =514,5 нм, Т=300К). 

 
Отримані частоти фононних смуг віднесені відповідним шарам твердого розчину 

певного компонентного складу. Для досліджуваної гетероструктури фононні смуги при 
≈402,5 см-1 і ≈360,8 см-1 відповідають непружному розсіюванню на LO і ТО фононах AlAs 
бар’єрних шарів. Спостережуване низькочастотне зміщення смуги LO(AlAs)  по відношенню 
до об’ємного AlAs (403,5 см-1) обумовлене пружними деформаціями розтягу. 
Низькочастотне крило смуги LO(AlAs) при ≈396,9 см-1 відповідає In0.1Al0.9As шару, який 
утворюється на гетерограниці InAs QD1/AlAs, частота LOInAlAs(InAs-like) фонона рівна  
≈229 см-1. Спостережувана особливість при ≈241 cm-1 відповідає розсіюванню на LO 
фононах InAs КТ. Низькоінтенсивні фононні смуги при ≈378,4 см-1 і ≈280,6 см-1 відповідають 
розсіюванню на  LOAlGaAs(AlAs-like) і LOAlGaAs(GaAs-like) фононах від верхніх AlGaAs 
бар’єрних шарів. Інтенсивний пік при ≈268,2 см-1, який підсилюється по мірі переміщенні 
фокальної площини в глибину структури і зникає поблизу підкладки, відповідає непружному 
розсіюванню на LOInAlGaAs(GaAs-like)-фононах четверної сполуки In(Ga,Al)As з малим 
вмістом алюмінію, яка утворюється в області гетеромежі InAs QD2/AlGaAs. В спектрі також 
присутня LO(GaAs) фононна лінія при ≈290 см-1, яка відповідає покривному і товстому GaAs 
буферному шарам (рис. 3, крива 1 і крива 9, відповідно). 

Таким чином, в роботі  встановлено, що в досліджуваних двоперіодних структурах з 
InAs КТ процеси інтердифузії на гетерограниці підсилюються неоднорідним розподілом 
деформацій в шарах, що приводить до значного компонентного змішування на 
гетерограницях з утворенням твердих розчинів.  
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Орієнтаційні аспекти у парофазних конденсатах кадмій телуриду 
на монокристалічних підкладках 
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В останні декілька десятків років увага вчених, у значній мірі, зосереджена на 
дослідженні властивостей наночастинок (тобто об’єктів розміром від одиниць до декілька 
сот нм) і структур типу надграток (НГ), гетероструктур (ГС), квантових точок (КТ), 
квантових дротів (КД), квантових ям (КЯ), електронна підсистема яких підпорядкована 
квантово-механічним законам [1]. При цьому на перший план виходять технологічні 
розробки, пов’язані із отриманням наноструктур заданих форм, розмірів, ступеня 
впорядкування та поверхневої густини у випадку їх формування на поверхні (підкладці). 
Перспективними, з погляду практичної реалізації, слід вважати парофазні методи осадження 
конденсату [2,3]. При їх реалізації, як правило, мають місце морфологічні зміни поверхні 
нарощуваних шарів за рахунок механічних напружень, які зумовлені невідповідностями у 
сталих граток, коефіцієнтів лінійного розширення конденсатів та підкладок, на які вони 
наносяться. У результаті цього фронт росту залишається плоским лише до досягнення деякої 
критичної товщини шару  (в декілька моно шарів (ML)), після чого наступають умови, за 
яких поява хвилястого фронту і навіть виникнення на ньому деяких виступів (у вигляді 
пірамід, що мають нанорозміри) забезпечують пониження пружньої енергії системи і 
можливість самоорганізації у процесі росту. Саме цими обставинами забезпечується перехід 
від 2D- до 3D у механізмі росту за Странскі- Крастанова [1]. Розмір, форма і густина пірамід 
на поверхні залежать від температури підкладки й умов, що забезпечують формування тільки 
2 D-(Франка ван дер Мерве) або 3D-(Фольмера - Вебера)  структур [1]. 

У роботі, яка є продовженням попередніх досліджень [4,5], детальніше вияснено процеси 
орієнтаційного росту наноструктур кадмій телуриду, деякі його характеристики. 

Конденсати CdTe отримували з парової фази у методі гарячої стінки. В якості підкладок 
використовували свіжі сколи (0001) слюди-мусковіт марки СТА. Температуру 
випаровування наважки із наперед синтезованої сполуки CdTe змінювали в межах 
ТV = (400 – 500)°С. У цій області температур CdTe випаровується конгруєнтно з більш ніж 
98% молекул СdTe у парі [6]. Швидкість конденсації пари на підкладку становила V = (0,02-
2) мкм/хв. Температура стінки ТS підтримувалась на 50°С вище температури випарника ТV. 
Товщину конденсату задавали часом осадження t = (0,5-15) хв у межах (0,1-20) мкм, яку 
визначали двома методами: оптичним (за інтерференційною картиною спектрів оптичного 
пропускання) та механічним (за допомогою профілометра). На рис. 1,а зображено 
профілограми поверхонь двох зразків (№ 7, 6), одержаних при сталій температурі підкладки 

Тs = 250  та однаковому часі осадження t= 5 хв. для різних температур випарника TV,  

(400, 450). Поряд на рис.1,б наведено розподіл для азимутального кута вектора нормалі до 
поверхонь нанооб’єктів. Поле сканування становить 1х1 мкм2, а кількість точок 512х512. 
Відстань між основними піками для зразка №7 складає приблизно 60 , отже нанооб’єкти у 
латеральному напрямку мають симетрію 6-го порядку. Для зразка № 6 характерною є кутова 
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відстань в 90 , що відповідає симетрії 4-го порядку. Подальше збільшення температури 
призводить до утворення симетрії третього порядку. Зауважимо, що на розподілах присутні 
незначні піки і-ої орієнтації (рис.1,б).Таким чином, із збільшенням температури випарника 

TV на 50 , симетрія нанооб’єктів на поверхні конденсату змінюється від осі 6-го через вісь 

4-го до осі 3-го порядку. Серед переважаючих орієнтацій присутні також грані інших 

орієнтацій. Схожа тенденція до зменшення порядку симетрії спостерігається і при 
збільшенні часу осадження. 

Отримані орієнтаційні ефекти, а саме зменшення симетрії наноутворень як при 
підвищенні температури випаровування наважки ТV, так і часу осадження t пари на 
підкладку пов’язані із збільшенням маси конденсованого матеріалу. При цьому розростання 
нанокристалітів чинить перешкоду у формуванні досконалих морфологічних форм. 

 
[1] А.Я. Шик, Л.Г. Бакуева, С.Ф. Мусихин, С.А. Рыков  Физика низкоразмерных систем / 

Под ред. А.Я. Шика. – СПб. Наука, М. 160 с. (2001). 
[2] Ю.З. Бубнов, М.С. Лур’є, Ф.Г. Старос, Г.А. Филаретов. Вакуумное нанесение пленок в 

квазизамкнутом объеме. Энергия. Л. 161 с. (1975). 

    7  

   6  
   а      б 
Рис. 1. АСМ-зображення поверхні (а) та розподіл для азимутального кута вектора нормалі 
до поверхні (б) для конденсатів CdTe (№ 7, № 6) на сколах (0001) слюди-мусковіт для 

різних температур випарника: TV,  (№7–400,  №6–450); ТS = 250 , t= 5 хв. 
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Особливості взаємодії та переносу енергії у J- агрегатах 
споріднених  тіамонометинціанінових барвників. 

 
В.Ю. Петренко1, Ю.Л. Сломінський2, О.П. Дімітрієв1 

1Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова НАН України, пр. Науки 41, Київ 
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2Інститут органічної хімії НАН України, вул. Мурманська 5, Київ 02094, Україна 
 

Перенос енергії по механізму Ферстера між донорним і акцепторним барвником є 
важливою умовою для підвищення інтенсивності люмінесценції барвника-акцептора. 
Необхідною умовою для ефективного переносу енергії є перекриття смуги 
фотолюмінесценції (ФЛ) донора і смуги поглинання акцептора. В цьому відношенні J-
агрегати барвників мають певну специфіку, бо їх смуги поглинання і ФЛ дуже близькі одна 
до одної (~10 нм), тому ефективний перенос енергії між J-агрегатами барвників різного класу 
може бути проблематичним, так як там неможливо досягнути перекриття відповідних смуг. 
Нам відома єдина робота [1], де досліджено взаємодію J-агрегатів трьох різнородних 
барвників, де 2 з них являються акцепторами для першого. Спостерігалось підвищення 
флуоресценції барвників-акцепторів при взаємодії з донором, але ефективність переносу 
енергії була назначна. 

В нашій роботі вперше досліджено умови та специфіку взаємодії J-агрегатів 
споріднених тіамонометинціанінових барвників, які мають однакові хромофорні групи і 
відрізняються тільки кінцевими групами, а смуги ФЛ та поглинання донорного та 
акцепторного барвників відповідно знаходяться на відстані 10-15 нм, що дає нам підстави 
вважати, що між цими барвниками може відбуватись дуже ефективний перенос енергії. 
Дослідження проведені для водних розчинів, розчинів електроліту та у плівках, утворених з 
цих розчинів у залежності від співвідношення концентрації між барвниками. У водних 
розчинах, де J-агрегація барвників незначна, основний вклад в люмінесценцію вносять 
димери, а також зростає можливість утворення димерів на основі молекул різних барвників. 
В цьому випадку перенос енергії може відбуватися з невисокою ефективністю. У розчині 
електроліту на основі KCl, який сприяє утворенню J-агрегатів, основний внесок у ФЛ 
роблять J-агрегати, так як спектри поглинання показують незначну кількість димерів, а тим 
паче мономерів. В цьому випадку знайдено значний перенос енергії від донорних до 
акцепторних J-агрегатів. У плівках також знайдено дуже ефективний (до 100%) перенос 
енергії від донорних до акцепторних J-агрегатів. При певному співвідношенні концентрацій 
знайдено явище надвипромінювання акцептора, тобто перевищення його ФЛ над ФЛ донора, 
яке супроводжувалося зсувом смуги ФЛ акцептора.  Цей ефект пояснюється зміною 
структури акцепторних J-агрегатів або утворенням змішаних агрегатів. При дослідженні 
морфології плівок, утворених на основі розчинів електроліту при зміні співвідношення 
вмісту барвників у поляризованому світлі спостерігались кристало- та ниткоподібні 
структури, що повертають кут поляризації. Співвідношення між ними змінюється 
пропорційно до співвідношення між барвниками, що дало нам змогу ідентифікувати їх. 
Література: 
1. Y. Yonerava, T. Hayashi, “Excitation energy transfer between J-aggregates of cyanine dyes 
arranged in a layer structure”, - J. Luminescence 47 (1990) 49-58. 
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Вимірювання теплопровідності тонких плівок важливе як для конструювання елементів 

мікроелектронних схем, плівкових приймачів випромінювання і т. д., так і для 
досліджування фізичних особливостей плівкового стану. Ці вимірювання ускладнені тим, що 
у зв’язку з малою площею поперечного перерізу зразків, температурне поле в них порушене 
неконтрольованим відводом тепла дротинами термопар або термометрів опорів, які 
використовуються для вимірювання температури. 

Опишемо особливості визначення теплопровідності тонких плівок. 
Три омега [1] є першим методом по вимірюванні теплопровідності тонкоплівкових 

структур. Цей метод спочатку був розроблений для вимірювання теплової провідності 
ізотропних масивних матеріалів з низькими значеннями теплопровідності. Пізніше цей метод 
був успішно застосований для вимірювання теплової провідності тонких плівок, нанесених 
на високо-теплопровідні підкладки [1]. 

Геометрія зразка для вимірювання теплопровідності плівок у 3-ω методі схематично 
зображено на рис. 1. На поверхню тонкої досліджуваної плівки наносять термічним 
напиленням  вузьку металеву смужку завширшки 2b, товшки h, завдовжки L і опором R0 
(рис. 1).  

У цьому методі використовують змінний струм напругою Uω  та частотою ω, який 
нагріває металеву смужку–нагрівач нанесену на зразок (рис. 1, а). Джоулевий нагрів 
зумовлює коливання температури частотою 2ω з амплітудою ∆T2ω [1]: 

ω2
PhT =

2 bL
∆

χ
,       (1) 

де P – потужність, що витрачається для нагріву металевої смужки. 
 

 
Рис. 1. Схема досліджуваної структури для 
вимірювання теплопровідності тонких 
плівок (а) та розподіл теплового поля (б) [1] 
1 – металева смужка; 2 – досліджуваний 
зразок (плівка); 3 – підкладка. 

 
 

 
Рис. 4. Схеми погашення початкової напруги 
ω при вимірюванні теплопровідності тонких 
плівок 3ω-методом на: а – мості Уітстона; б – 
диференціальних підсилювачах [1] 
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Оскільки опір чистих металів зростає лінійно з температурою, то коливання 

температури створює осциляції опору металевої смужки і напруги також з частотою 2ω. Ця 
осцилююча напруга частотою 2ω разом із джерелом струму частотою ω і створюють у 
металевій смужці невеликі сигнали напруги з частотою 3ω і амплітудою U3ω [1]: 

4
1 2

2 3

3 4 2

R IU =
+( )

ω
α

π χ ωγ
,     (2) 

де χ – теплопровідність досліджуваної плівки; R – опір смужки; І – струм, що пропускається 
через смужку; α – температурний коефіцієнт опору; γ – характеристичний термічний час 
релаксації системи. 

Температурний коефіцієнт опору визначається за формулою: 
1 R=
R T

∂
α ⋅

∂
       (3) 

За низьких частот ω<<1/γ система перебуває у квазірівноважному режимі і величина 
напруги третьої гармоніки повністю визначається теплопровідністю плівки. 

Використовуючи рівняння (2) і (3) для двох різних частот ω1 і ω2 та відповідних їм U3ω1, 
U3ω2, можна визначити теплопровідність досліджуваного зразка χ згідно співвідношення [1]: 

3
2 1

2
3 1 3 2

U ln /=
4 LR (U -U )

ω

ω ω

⋅ ω ω
χ

π
,     (4) 

де індекси 1 і 2 стосуються двох різних частот, Uω – напруга живлення з частотою порядку 
300 Гц. 

Для вимірювання 3ω напруги використовують міст Уітстона або технологію, яка 
заснована на диференціальних підсилювачах (рис. 2) [1].  

За умови погашення напруги із частотою ω, 3ω-напругу можна виділити з решти 
сигналу за допомогою синхронного підсилення. 

Лазерний флеш-метод є другим методом по вимірюванні теплопровідності 
тонкоплівкових структур. Першу теорію лазерного флеш-методу в 60-х роках минулого 
століття розробив Паркер [1]. Метод грунтується на вимірюванні часу поширення теплової 
хвилі, створеної лазерним імпульсом від однієї сторони плівки до протилежної. Джерелом 
тепла служить короткий імпульс Nd: YAG–лазера, а час проходження теплової хвилі 
визначається швидкодіючим HgCdTe інфрачервоним–приймачем, який вимірює температуру 
з іншого боку зразка. Таким чином, визначається температуропровідність D⊥ у напрямку по 
нормалі до поверхні, причому величина D⊥ виявляється усередненою за глибиною зразка. 
Для вимірювання температури використовуються швидкодіючі фотоприймачі або термопари 
[1]. 

Суть лазерного флеш-методу полягає в тому, що при світловому розігріві лицьової 
поверхні зразка лазерним імпульсом реєструється кінетика зміни температури на 
протилежній поверхні зразка шляхом реєстрації зміни інтенсивності теплового 
випромінювання в ІЧ-діапазоні. При цьому час лазерного імпульсу повинен як мінімум на 
порядок бути меншим від характерного часу виходу температури на стаціонарне значення. 
Виходячи з цього, найпростіша теорія методу ґрунтується на одномірній моделі поширення 
тепла в напівобмеженому тілі. При використанні лазерного випромінювання одновимірна 
модель свідчить про те, що розміри плями значно більші від характерної глибини 
проникнення випромінювання в матеріал зразка і товщини зразка. У цьому випадку можна 
нехтувати також поширенням тепла в напрямках, паралельних поверхні. Не враховується 
також потік тепла через теплове випромінювання на межі з повітрям. Якщо енергія в 
лазерному імпульсі на одиницю поверхні дорівнює Q, то при дотриманні вищезазначенихних 
умов і за умови відносно невеликого нагрівання зразка можна записати вираз для 
тимчасового ходу температурного фронту на протилежній поверхні [1]: 
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( ) ( ){ {1 2 1 ( )}n 2 2 2T t = Q / d C + -  exp -n D t / d⊥π∑ ,     (5) 
де 

1,38 2 2
1/ 2D = d / tπ ;       (6) 

d – товщина зразка; С - питома теплоємність; D визначається половинним часом t1/2, і 
товщиною зразка, необхідним для досягнення Тмах. 

Теплоємність С вважається сталою, оскільки вона визначається розігрівом зразка, який 
в експерименті є не більшим ~ 1 К. Тоді можна записати вираз для коефіцієнта 
теплопровідності [1]: 

= CDχ ρ ,      (7) 
де ρ - густина речовини досліджуваних плівок. 

Для вимірювання температуропровідності і теплопровідності пластинок, тонких плівок, 
мембран в діапазоні температур (370 – 520) К авторами статті змонтована установка (рис. 3), 
що складається з 4-х основних частин: лазера з блоком живлення, оптичної частини, 
охолоджуваного рідким азотом КРТ–детектора і комп'ютера з платою АЦП і програмним 
забезпеченням. Метод безконтактний, вимагає мінімальної підготовки зразків і придатний 
для вимірювання матеріалів з теплопровідністю 2,4 10-3 Вт/м*К і вище. 

 

Рис. 3. Загальний вигляд установки 
лазерного флеш-методу для вимірювання 
теплопровідності тонких плівок [1] 

 

 
Рис. 4. Оптична система установки 
вимірювання теплопровідності тонких плівок 
лазерним флеш-методом [1] 

 
Теплові імпульси генеруються компактним твердотілим лазером. Активним 

середовищем є кристал ітрій-алюмінієвого граната, легованого неодимом розміром 5х75 мм2. 
Модуляція добротності лазера здійснюється акустичним кристалом LiNbO3. Лазерний 
імпульс фокусується лінзою на торець кварцового волокна діаметром 1 мм і довжиною 1 м, 
який служить для вирівнювання густини енергії в імпульсі. Після волокна другою лінзою 
лазерний промінь фокусується на лицьовій стороні зразка в пляму необхідного діаметра, що 
залежить від геометрії зразка (рис. 4). 

Для великих зразків діаметр плями лазерного імпульсу вибирається довільно, але не 
менше 10 мм. У випадку, якщо вимірюються зразки малого розміру, нагрівається вся лицьова 
сторона зразка, а з тильного боку тепловий фон зразка обмежується діафрагмою (від 5 до 
1 мм). 
 
[1] Галущак М.О., Ральченко В.Г., Фреїк Д.М., Ткачук А.І. Аналіз методів визначення 

теплопровідності тонких плівок // Методи та прилади контролю якості – 2012. – 
№1(28). – С. 162-167. 
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Осциляційні ефекти термоелектричних властивостей у 
нанорозмірних структурах на основі сполук IV-VI  

 
Юрчишин І.К., Надрага О.Р., Зінюк Р.Р. 

 
Кафедра фізики і хімії твердого тіла  

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника,  
вул. Шевченка, 57, Івано-Франківськ, 76025, Україна, e-mail: fcss@pu.if.ru 

 
Метою даної роботи було теоретичне пояснення особливостей поведінки ряду 

термоелектричних (ТЕ) параметрів від ширини квантових ям (КЯ) халькогенідів свинцю 
(PbS, PbSe, PbTe) [3-5]. 

Врахування d-залежностей енергії Фермі і z-складової ефективної маси дозволило 
отримати відповідні залежності коефіцієнта ТЕ потужності S2σ від ширини КЯ для 
наноплівок халькогенідів свинцю (рис. 1).  

 

 

 
 
 
Рис. 1 – Теоретичні залежності коефіцієнта 
ТЕ потужності S2σ від ширини КЯ для плівок 
PbS (1), PbSe (2), PbTe (3) в моделі безмежно 
глибокої потенціальної ями при T = 300 K. 
 

 
Кількість рівнів нижче енергії Фермі визначається d-залежностями ефективної маси та 

власне EF, а також самою величною ширини ями d. При розрахунках враховано як зміну 
самої енергії Фермі, так і зміну кількості рівнів нижче неї в залежності від ширини ями. При 
обрахунку електропровідності σ припускалося, що mx* = my*. У теоретичній моделі ширина 
квантової ями вважалася рівною товщині конденсату в експериментальних залежностях 
відповідних параметрів. Розрахунок проводився в наближенні сталої концентрації і 
рухливості носіїв на всьому діапазоні ширини ями. Значення останніх підбиралися, виходячи 
з відповідних експериментальних вимірювань. Отримані залежності ТЕ коефіцієнтів від 
ширини КЯ халькогенідів свинцю характеризуються немонотонною осциляційною 
поведінкою (рис. 1), що добре узгоджується з експериментальними результатами. 

 
[1] E.I. Rogacheva, O.N. Nashchekina, Y.O. Vekhov, M.S. Dresselhaus, S.B. Cronin Effect of 

thickness on the thermoelectric properties of PbS thin films, Thin Solid Films 423 (2003), pp. 
115-118. 

[2] E.I. Rogacheva, T.V. Tavrina, O.N. Nashchekina, S.N. Grigorov, K.A. Nasedkin, 
M.S. Dresselhaus, S.B. Cronin. Quantum size effects in PbSe quantum wells, Appl. Phys. Lett., 
80,15 (2002), pp. 2690-2692. 

[3] Rogacheva E.I, Nashchekina O.N, Grigorov S.N., Dresselhaus M.S., Cronin S.B., Oscillatory 
behaviour of the transport properties in PbTe quantum wells, Institute of Physics Publishing. 
Nanotechnology, 14 (2003), pp. 53–59. 
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Топологія та властивості наноструктур на основі плюмбум 
телуриду 

 
Яворський Я.С. 
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м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57, ppshans@ukr.net  
 

Телурид свинцю – ефективний термоелектричний матеріал для середньо 
температурної області (500-750) К. У даній роботі досліджено особливості поведінки 
термоелектричних параметрів у наноструктурах телуриду свинцю, легованого вісмутом. 

Плівки PbTe:Bi для дослідження отримували з парової фази методом осадження пари 
у вакуумі на свіжі сколи (0001) слюди-мусковіт. Температура випарника під час осадження 
складала ТВ=970 К, а температура підкладок ТП=(420-470) К. Товщину плівок задавали 
часом осадження в діапазоні (5-45) хв та вимірювали за допомогою мікроінтерферометра 
МИИ-4.  

Вимірювання електричних параметрів проводилося у постійних електричному і 
магнітнному полях. Вимірюваний зразок мав чотири холлівські і два струмові контакти. В 
якості омічних контактів використовували плівки срібла. Струм через зразок складав ≈ 3 мА. 
Магнітне поле було напрямлене перпендикулярно до поверхні плівок при індукції 2 Тл.  

Для кожного зразка проводилася серія вимірювань через певний час протягом тижня а 
потім піддавали відпалу на повітрі і вимірювали залежності термоелектричних параметрів  

 
а 

 
б 

А 

 
а 

 
б 

Б 
Рис. 1. АСМ-зображення (а) і профілограми (б) наноструктур PbTe:Bi на сколах (0001) 
слюди-мусковіт. Температура випаровування Тв=970 К, температура осадження Тп=420 К, 
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Рис. 2. Залежність питомої провідності σ (а), коефіцієнта Холла RH (б),  рухливості носіїв 
струму µ (в), коефіцієнт Зеебека S (д) від часу витримки на повітрі для плівок PbTe:Bi різної 
товщини d, мкм: 1 – 0,08; 2 – 0,32; 3 – 0,64; 4 – 0,9; 5 – 1,08; 3 – 1,62; 6 – 1,75. 

 
від температури. 

Структура конденсату досліджувалася методами атомно-силової мікроскопії (АСМ). 
Вимірювання проведені в центральній частині зразків з використанням серійних кремнієвих 
зондів NSG-11. 

АСМ-зображення та профілограми наноструктур наведено на рис. 1. Видно, що 
одержані структури складаються з нанорозмірних кристалітів пірамідальної форми. Середні 
розміри кристалітів у перпендикулярному до поверхні напрямку складають ~80 нм, а у 
латеральному ~15 нм (рис. 1, А) і є значно меншими ніж для товстих які мають розміри ~300 
нм і ~80 нм відповідно, а також характеризуються бідьш пологими вершинами (рис. 1, Б). 

Залежності питомого опору, коефіцієнта Холла і рухливості носіїв струму структур 
PbTe:Bi різної товщини від часу витримки на повітрі зображено на рис. 2. Видно, що питома 
електропровіднысть σ тонких наноструктур (0,08 – 0,67) мкм (рис. 2, а – криві 1-3) на два 
порядки вища ніж товстих (0,9 – 1,75) мкм (рис. 2, а – криві 4-7). При цьому з часом 
витримки провідність перших дещо зменшується, а других – проактично не змінюється. 
Холлівська концентрація носіїв струму навпаки: для тонких структур практично не 
змінюється, а для товстих дещо зменшується з часом (рис. 2,б). Рухливість носіїв при цьому 
змінюється незначно: для тонких структур на початкових етапах витримки вона значно вища 
ніж для товстих і дещо зменшується з часом (рис. 2, в). 

У рамках двошарової моделі Петріца зроблено аналіз залежності коефіцієнта Холла 
від питомого опору і визначено товщину приповерхневого шару та поверхневу рухливість 
носіїв струму. 

Визначено домінуючі механізми взаємодії кисню з наноструктурами n-PbTe:Bi, які 
пов’язані із заліковуванням киснем вакансій телуру на поверхні. 

Отримано стабільний в часі матеріал з високими значення коефіціента Зеебека і 
високою електропровідністю який є перспективним для використання в термоелектричних 
пристроях. 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ SERS-ПІДКЛАДОК, 
СФОРМОВАНИХ НА ОСНОВІ ЗОЛОТИХ НАНОСТРУКТУР  

 
О.М. Грещук, В.О. Юхимчук, М.Я. Валах, Ю. А. Романюк 

 
Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, 03028, пр. Науки 45, 

Київ, Україна. 
 

В останнє десятиліття інтенсивно розвивається оптичний метод дослідження 
біологічних об’єктів - поверхнево підсилена раманівська спектроскопія (англ. SERS) [1-3]. 
Це зумовлено фундаментальним інтересом до SERS процесу, та можливістю його 
використання на практиці. SERS призводить до гігантського збільшення перерізу 
розсіювання раманівського розсіювання молекул адсорбованих на шорсткій металевій 
поверхні з характерними розмірами меншими за довжину хвилі збуджуючого лазерного 
випромінювання. На сьогоднішній час за допомогою даної методики можна отримати 
підсилення раманівського сигналу на величину ∼1014, що практично дозволяє зареєструвати 
сигнал від однієї молекули. Теоретичні та експериментальні дослідження дозволили 
пояснити збільшення інтенсивності раманівського розсіювання [1], зокрема встановлено, що 
основний внесок в SERS дає ефект збільшення локального електричного поля поблизу 
поверхні металевих наночастинок внаслідок локалізації в них поверхневих плазмонів. 
Додаткове підсилення розсіювання може спостерігатися для молекул, які адсорбовані на 
виступах металевої поверхні за рахунок резонансного перенесення заряду [3].  

 

200nm
 

1.0µm
  

а б в 

 
г д ж 

Рис. 1. АСМ та СЕМ - зображення золотих наноструктур, сформованих різними технологічними 
методами.  
 



Лашкарьовські читання – 2013 

 67

Однак при  використанні SERS методики існують і певні проблеми. Зокрема, щоб 
зробити дану методику загальновживаною, необхідно щоб SERS–підкладки були відносно 
дешеві, ефективно підсилювали раманівське розсіяння для  широкого класу молекулярних 
сполук, причому підсилення було приблизно однакове по всій поверхні підкладок і була  
можливість їх багаторазового застосування.  
Значна частина робіт по SERS зосереджена саме на створенні оптимальних підкладок для 
ефективного підсилення осаджених на них молекулярних шарів. На сьогодні вже 
запропоновано багато типів SERS-підкладок. Вони відрізняються технологією їх створення, 
металами, які застосовуються для підсилення електричного поля, як правило, це золото або 
срібло, ступенем латерального упорядкування металевих наноструктур по поверхні 
підкладки, наявністю або відсутністю діелектричної оболонки у металевих структур, 
розмірами та формою. На рис. 1 наведено АСМ та СЕМ-зображення декількох типів SERS-
підкладок, які досліджувалися в нашій роботі. Золоті наноструктури були сформовані 
різними технологічними методами: а) - напиленням 6 нм золотої плівки з наступним 
відпалом в атмосфері повітря при температурі 350оС протягом 10 хв.; б), в), г) – напиленням 
35 нм золотої плівки на попередньо сформовані голографічним методом наноструктури; д) - 
методом хімічного синтезу були вирощені нанокристали золота, які покривалися SiO2 
оболонкою товщиною ∼20 нм; ж) - хімічним методом були вирощені нанокристали SiO2, на 
поверхні яких були синтезовані нанокристали золота.  

З метою визначення максимуму плазмонного поглинання для даних наноструктур  
реєструвалися спектри оптичного поглинання. Для структур, які були не прозорими у 
видимій області спекту, реєструвалися спектри відбивання, на основі яких методом 
Крамерса-Кроніга розраховувалися спектри поглинання. На всі типи SERS-підкладок 
осаджувалися приблизно однакова кількість розчину з молекулами родаміну 6G та 
реєструвалися раманівські спектри. На основі отриманих експериментальних результатів 
встановлена кореляція між морфологічними параметрами наноструктур та спектральним 
положенням смуги плазмонного поглинання та її напівшириною. Проведено оцінку величину 
підсилення сигналу SERS від плівки родаміну R6G в залежності від морфологічних та 
оптичних параметрів наноструктур золота. 
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Телуриду свинцю належить до групи AIVBVI напівпровідників, які кристалізуються в 

структури типу NaCl. Незвичайні характеристики халькогенідів свинцю, такі як вузька 
заборонена зона E0 ~ 0,3 еВ, температурний коефіцієнт якої є позитивним, значна 
діелектрична стала і висока рухливість носіїв заряду, робить їх унікальними серед полярних 
напівпровідників, що мають важливе застосування в багатьох областях, таких як 
виготовлення інфрачервоних детекторів, світловипромінюючих пристроїв, а останнім часом, 
й інфрачервоних лазерів для волоконної оптики, термоелектричних матеріалів, панелей для 
сонячних батарей і віконних покриттів [1-6]. Останнім часом специфічні низькорозмірні 
структури такі, як розсіяні квантово-розмірні системи, надгратки і квантові точки 
привертають велику увагу в різних областях, зокрема масиви інфрачервоних датчиків, 
вертикальні поверхні порожнини випромінюючого лазера, термоелектрика, самоорганізовані 
напівпровідникові наноструктури та стійкі низькотемпературні фотопровідники. Для 
отримання тонких плівок PbTe використовуються такі методи, як термічне випаровування, 
магнетронне розпилення, імпульсне лазерне випаровування, електроосадження, і епітаксія 
гарячої стінки. Тому наявність інформації про оптичні параметри цієї сполуки досить 
важлива у прогнозуванні практичних розробок оптоелектронних пристроїв. 

Зразки PbTe та PbTe:Sb синтезовані у вакуумованих до залишкового тиску 10-5 Па 
кварцових ампулах методом прямого сплавлення з примусовим перемішуванням [7]. 
Домішки Sb в кількості 0,1; 0,3 і 1,0 ат.% по відношенню до маси Te вводились у вихідну 
шихту. Процес синтезу проводився при температурі (1190…1195) К впродовж 40 год з 
трьома серіями коливань ампули. Тонкі плівки осаджували на підкладки BaF2 методом 
термічного випарювання. Випадків відшарування плівок від підкладок не зафіксовано. 

Експериментальні спектри інфрачервоного пропускання плівок виміряні з 
використанням Фур’є-спектрофотометра Spectrum 100 фірми Perkin Elmer в діапазоні частот 
(400…7800) см–1  (25…1,28) мкм при кімнатній температурі з роздільною здатністю 1 см–1  і 
числом сканування 32. Спектри пропускання показані на рис. 1. 

Зі спектрів пропускання методом Тауца розрахована оптична ширина забороненої зони 
зразків в рамках моделі прямозонних напівпровідників. Розрахунок проводився з 
використанням програми PARAV v.2.0. На рис. 2. показано графік залежності (αhν)2 від hν, 
де методом екстраполяції лінійної ділянки кривої до перетину з віссю hν отримано оптичну 
ширину забороненої зони. Як відомо, ширина забороненої зони масивних зразків телуриду 
свинцю складає біля 0,3 еВ. У випадку тонкоплівкових структур ширина оптичної 
забороненої зони плівки PbTe становить 0,35 еВ (крива 1). При введенні домішок Sb  (2 – 
0,1%; 3 – 0,3%; 4 – 1%) в PbTe ширина забороненої зони зростає до 0,4 еВ, 0,45 еВ та 0,43 еВ 
відповідно.  
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Рис. 1. Інфрачервоні спектри пропускання плівок PbTe з домішками Sb: 1-0%, 2-0,1%, 

3-0,3%, 4-1,0%. Верхня крива – спектр пропускання підкладки BaF2. 
 

 
Рис. 2. Графік залежності (αhν)2 від hν для плівок PbTe з домішками Sb: 1-0%, 2-0,1%, 

3-0,3%, 4-1,0%. 
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У нанорозмірних об'єктах найбільш яскраво проявляються всі особливості 
поверхневих станів. Поверхня є одним з основних дефектів структури кристалу. Обрив 
хімічних зв'язків на поверхні призводить до зміни координаційної сфери поверхневих атомів. 
Порушена структура поверхні не може стрибком перейти до впорядкованої структури 
об’ємного кристала, а отже, існує деяка перехідна зона. Тому поверхню слід розглядати не як 
геометричну площину, а як поверхневу фазу, фізико-хімічні властивості якої відмінні від 
об'ємних. Така поверхня (розвинена поверхня) робить вплив на граткові та електронні 
підсистеми часток, сильно змінюючи спектри різних елементарних збуджень, чутливих до 
зміни симетрії і граничних умов. Очевидно, що в повному термодинамічній потенціалі 
наносистем закономірно очікувати різкого зростання частки саме поверхневої енергії. 

В роботі досліджено неоднорідні розв’язки в моделі з інваріантом Ліфшиця без 
використання наближення постійної амплітуди, тобто фазова і амплітудна функції розглянуті 
як рівноправні змінні. Встановлено, що головна відмінність розв’язку у разі ненульового 
параметра анізотропії виражається в хаотизації напрямку стрибків амплітудної модуляції 
амплітудної функції. Показано, що коливання фази параметра порядку відіграє роль більш 
значного хаотизатора, ніж дискретність решітки. 

Для опису впливу граничних умов, напружень електричного і механічних полів на 
неспівмірну надструктуру було розглянуто функціонал вільної енергії для модульованих 
структур, який для безрозмірнірних змінних ( )( ) Ru/r 2

1
2=η , ( ) ξγ= 2

1
r/z набуває вигляду: 
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де Е1 — напруженість електричного поля вздовж напрямку існування спонтанної поляризації.  
Результати чисельного розв’язку рівнянь (1) при K ≠ 0 і Е1≠ 0 наведені на рис. 1. За 

умови малого значення коефіцієнта анізотропії (К<1) зміна величини спонтанної поляризації 
внаслідок ефекту електрострикції, приводить до хаотизаційного режиму неспівмірної 
надструктури, з просторовим розбиттям кристала на блоки з різною модуляцією параметра 
порядку (рис.1 а-е). При К>1, тобто за умови коли розміри кристалу впливають на 
просторову поведінку надструктури, напруженість електричного поля спричиняє збільшення 
просторової області існування блочної структури (рис.1 ж-з), яка виникла в наслідок впливу 
граничних розмірів кристала.  
 Результати чисельного розв’язку рівнянь (1) при K ≠ 0 і Е2≠ 0 (Е1= 0) наведені на рис. 
2. За умови малого значення коефіцієнта анізотропії (К<1), так і при К>1 механічні 
напруження спричиняють зменшення просторової області існування блочної структури за 
рахунок збільшення їх кількості (рис.1 ж-з) (рис.2).  
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 Рис.1. Просторова залежність амплітудної (R) і фазової (φ) функцій при різних 
значеннях напруження електричного поля E, для R(0)=0.3, R’(0)=0, φ(0)=0, φ’(0)=0.75, T=1, 
n=4.  
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 Рис.2. Просторова залежність амплітудної (R) і фазової (φ) функцій при різних 
значеннях механічних напружень σ, для R(0)=0.3, R’(0)=0, φ(0)=0, φ’(0)=0.75, T=1, n=4. 
 

Показано, що розміри мікрокристалів, поверхневі ефекти й механiчнi напруження 
суттєво впливають на фазовий стан i фiзичнi властивості неспівмірних фаз тонких 
мікрокристалів. Встановлено, що розгляд деформацій невiдповiдностi (невідповідність 
параметрів елементарної комірки і їх коефіцієнтів лінійного розширення), наявність 
електрострикційного ефекту є важливим для передбачення та кiлькiсного опису розмірних 
ефектів, які приводять до стохастичного режиму неспівмірної структури. Оскільки для 
сегнетоелектриків електрострикцiйний зв’язок параметра порядку (поляризації) з 
деформацією в бiльшостi випадків є досить сильним, то підсилення флексоелектричного 
зв’язку між цими величинами в мікро та нанорозмiрних кристалах з неспівмірною фазою 
може приводити до істотного перенормування температури фазового переходу i пов’язаних з 
цим властивостей. 
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Людина сприймає інформацію про навколишній світ завдяки системі рецепторів. 

Особливе місце серед них займає зоровий аналізатор, оскільки майже 90% інформації ми 
отримуємо через очі. Однак не завжди потрібні відомості можна отримати безпосередньо. В 
цьому випадку використовуються технічні засоби, які отримують необхідну інформацію, 
готують її для передачі людині та виводять у формі, яка найкраще подає отримані результати. 
При потребі в цифрових даних найбільш розповсюдженим способом є відображення 
інформації у вигляді символів [1]. 

Форма символів, які використовуються, визначає можливість коректного 
сприйняття інформації людиною, і, в кінцевому сенсі, – надійність ергатичної системи в 
цілому. Одним із найкращих варіантів подання цифр з точки зору упізнання є використання 
образів, які реалізовані відрізками прямих ліній [2]. Однією із найбільш розповсюджених 
типів поліграми, на якій синтезується візуальний образ десятковий цифр 0, …, 9, є 
семиелементна, що зображена на рис. 1 та стала практично стандартним способом виводу 
цифрової інформації в технічних системах як побутового, такі промислового призначення.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Семисегментна поліграма для символьного відображення інформації,  
де A…F – умовні позначення елементів зображення. 

 
 
Семиелементна поліграма може бути реалізована на різноманітних 

оптоелектронних індикаторних елементах: електро- та катодолюмінесцентних, світлодіодних, 
рідиннокристалічних тощо. Однак найбільше розповсюдження набули світлодіодні 
семисегментні індикатори завдяки унікальному комплексу їх світлотехнічних, електричних 
та експлуатаційних параметрів. Вони з успіхом працюють як в побутових пристроях, так і в 
апаратурі спеціального призначення, забезпечуючи високій рівень функціональної 
сумісності з цифровою та комп’ютерною технікою [3, 4]. 

На основі семиелементної поліграми можна створити різні графічні алфавіти 
десяткових цифр, що будуть відрізнятися особливостями форми деяких зображень. Найбільш 
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розповсюдженими слід визнати ті, які здебільшого використовують в Європі та Америці. Ці 
графічні алфавіти десяткових цифр відрізняються поданням цифр «6» та «9»: в алфавіті 
першого типу в цифрі «6» присутній елемент А поліграми, а в цифрі «9» – елемент D. В той 
же час в алфавіті другого типу згадані елементи в цих цифрах відсутні. 

Переважна більшість властивостей графічних алфавітів визначається побудовою 
зображень, з яких вони складаються. Наявна надлишковість цих зображень дозволяє людині 
в більшості випадків впевнено упізнати символи та коректно розшифрувати подану 
інформацію навіть у випадках спотворення в результаті виходу з ладу технічних засобів 
візуалізації даних.  

Робота присвячена оцінці надійності двох найбільш розповсюджених візуальних 
графічних алфавітів для семисегментних світлодіодних індикаторів у випадку відсутності 
одного із елементів зображення. При цьому надійність будемо розуміти як можливість 
людини-оператора відновити подані на індикаторі дані за рахунок надлишковості візуальних 
образів, які використовуються в цих алфавітах. 

Досвід експлуатації цифрових світлодіодних семисегментних індикаторних 
систем показує, що типовим випадком відмови таких засобів виводу інформації є одна з 
трьох можливих подій: 

- деградація випромінювача одного із сегментів, що входить до поліграми; 
- пошкодження електричного з’єднання між випромінювачем сегменту та 

схемою керування індикатором; 
- відмова електронного ключа, який забезпечує комутацію електричного 

живлення випромінювача індикатора. 
В результаті світіння цього індикаторного елемента зникає та зображення, яке 

подається користувачу, спотворюється. Існуюча надлишковість візуальних образів 
неспотворених цифр призводить до одного із двох наслідків викривлення – зображення, яке 
з’явилося на індикаторі, буде  

- тотожнім одній із неспотворених цифр (буде відповідати одному із очікуваних 
стандартних зображень); 

- викривленим, нестандартним. 
Аналізуючи наслідки таких результатів виходу з ладу апаратури індикаторної 

системи, можна дійти висновку, що тотожність спотвореного символу одному зі стандартних 
зображень, яке дійсно входить до графічного алфавіту, призводить до помилкового 
зчитування даних та може вважатися відмовою засобів виводу даних. В іншому випадку, 
коли наслідком стало спотворення зображення до нестандартного вигляду, якого немає у 
відповідному графічному алфавіті, у оператора з’являється реальна можливість 
розшифрувати інформацію на індикаторі через її загальну надлишковість. Зрозуміло, що в 
такій ситуації вдається отримати відновлену неспотворену інформацію завдяки 
особливостям сприйняття зображень людиною та практично уникнути помилок, що можна 
вважати «умовною відсутністю відмови» засобів виводу даних. 

Використовуючи такій підхід, було досліджено семиелементні графічні алфавіти 
десяткових цифр двох згадуваних типів, які відрізняються поданням цифр «6» та «9». При 
цьому імітувався вихід з ладу окремо кожного з семи світлодіодів індикатора. Якщо була 
можливість відновити неспотворену інформацію, то вважалося, що це є випадком «умовної 
відсутності відмови» засобів виводу даних. В протилежному випадку – ситуація 
розцінювалася як відмова системи виводу даних.  

Результати дослідження показали, що при використанні графічного алфавіту 
першого (європейського) типу оператор не розрізнить символи, а через те й не зможе 
відновити дійсну інформацію, при виводі цифр в 6 випадках: 

- «1» та «7» при виході з ладу сегменту А; 
- «6» та «8» при виході з ладу сегменту B; 
- «3» та «9» при виході з ладу сегменту F; 
- «0» та «8» при виході з ладу сегменту G; 
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- «5» та «6», а також «8» та «9» при виході з ладу сегменту E. 
Якщо індикаторна система використовує графічний алфавіт другого 

(американського) типу, оператор не розрізнить символи, а через те й не зможе відновити 
дійсну інформацію, при виводі цифр в 3 випадках: 

- «1» та «7», а також «4» та «9» при виході з ладу сегменту А; 
- «0» та «8» при виході з ладу сегменту G. 
Отримані результати показують, що завдяки надлишковості візуальних алфавітів 

та можливості людини на основі спотвореного символу упізнати первісний невикривлений 
образ дійсного символу та зафіксувати його коректне значення, графічний алфавіт другого 
(американського) типу має суттєві переваги перед іншим розглянутим алфавітом. З’ясовано, 
що кількість помилок в розпізнанні символів для алфавіту першого (європейського) типу 
складає шість, а для альтернативного – лише три. При використанні в системі відображення 
цифрових даних другий алфавіт може вважатися більш надійним, оскільки його 
впровадження вдвічі зменшує кількість ситуацій, при виникненні яких людина може 
помилитися при зчитуванні інформації зі семисегментних світлодіодних індикаторів. 
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В настоящее время динамично развивается исследование и применение 

поверхностных электромагнитных волн (ПЭВ) или поверхностных плазмон-поляритонов. 
Это обусловлено их уникальными особенностями: такие волны обладают высокой 
пространственной локализацией, возможностью значительного усиления напряженности 
поля в ПЭВ. Научный интерес к изучению таких волн связан также с их эффективным 
возбуждением на реальной поверхности при помощи света и возможностью их 
существенного влияния на процессы рассеяния адсорбированными на поверхности 
частицами, изменением поглощения, фотохимическими реакциями. Поверхностные плазмон-
поляритоны активно применяются в разного рода биологических датчиках. 

Хотя поверхностные плазмон-поляритоны известны науке достаточно давно, их 
рассеяние на разного рода объектах требуют дальнейшего изучения. Существует много 
теоретических публикаций по расчетам рассеяния плазмон-поляритонов на дифракционных 
решетках, но число экспериментальных исследований данной тематики незначительно. 

В работе исследовались процессы рассеяния на дифракционной решетке ПЭВ двух 
типов: поверхностных плазмон-поляритонов и затухающих ПЭВ. Для возбуждения 
поверхностных волн использовалась схема Кречмана. ПЭВ возбуждались лазерным 
излучением в золотой пленке, на которой была расположена дифракционная решетка из 
полиметилметакрилата c периодом 2,5 микрометра. Пространственное распределение 
интенсивности рассеянного света регистрировались фотоприемником с высокой угловой 
разрешающей способностью. 

Проведенные исследования показали что эффективность дифракции плазмон-
поляритонов на ДР составила 0,05, тогда как эффективность дифракции затухающих ПЕВ на 
той же решетке составляет 0,000002. В современных публикациях в основном приводятся 
данные по эффективности дифракции плазмон-поляритонов, но мало данных по 
эффективности дифракции затухающих ПЕВ. И если посчитать отношение эффективности 
рассеяния плазмон-поляритонов на дифракционной решетке, к эффективности рассеяния 
затухающих ПЕВ, то мы получим параметр, который характеризирует усиление рассеяния 
поверхностных плазмон-поляритонов средой. Это отношение найдено впервые и составляет 
величину порядка 25000. 

Проведенные исследования могут быть использованы для проверки теорий по 
численным расчетам систем такого рода, а также для повышения чувствительности 
биологических датчиков основанных на возбуждении плазмон-поляритонов. 
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Электрохимические и золь-гель процессы привлекают все большее внимание в связи 

с необходимостью изготовления разнообразных многофункциональных материалов из-за не-
высокой стоимости процесса и способности управлять химическим составом, структурными 
и физическими свойствами формируемых материалов [1]. Регулярная пористая структура 
с открытыми каналами пор в центре каждой ячейки делает пористый анодный оксид алюми-
ния (ПАОА) перспективной структурой для синтеза различных типов оптически активных 
веществ внутри каналов пор. 

В ходе ряда исследований по данной тематике были синтезированы пленки пористого 
анодного оксида алюминия, содержащие в порах ионы лантанидов, инкорпорированные ме-
тодом погружения в растворы солей, а также посредством золь-гель технологии. Исследова-
лось влияние морфологии пористого анодного оксида алюминия на характеристики люми-
несценции редкоземельных ионов, а также возможность применения фотолитографии для 
формирования микроструктур нанофотоники на пористом анодном оксиде алюминия. 

Формирование люминесцентных структур в ПАОА осаждением ионов тербия из рас-
творов позволяет получить сравнительно интенсивную люминесценцию, что дает возмож-
ность использовать этот метод для создания люминесцентных изображений [2]. Для оценки 
влияния собственной люминесценции ПАОА на фотолюминесценцию (ФЛ) тербия синтезирова-
ны пленки ПАОА толщиной ~17 мкм анодированием алюминиевой фольги в электролитах ща-
велевой (3,6%) и ортофосфорной (10%) кислот. Структуры, сформированные в электролите 
щавелевой кислоты, имеют более интенсивную дополнительную полосу ФЛ в области 
440…480 нм (рис. 1), что соответствует собственной люминесценции  ПАОА, сформирован-
ного в органическом электролите. Голубая люминесценция  ПАОА визуально различима на 
фоне ФЛ тербия (рис. 2).  
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Рис. 1 – Спектры ФЛ, полученные при λвозб=337 нм для пленочных структур ПАОА 

с осажденными ионами тербия, сформированных в 3,6% растворе H2C2O4 при напряжении 
60 В (1) и в 10% растворе Н3РО4 при напряжении 130 В (2). 
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Рис. 2 – Фотоснимки ФЛ, полученные при λвозб=337 нм для пленочных структур пористого 
анодного оксида алюминия с осажденными ионами тербия, сформированных в 3,6 % 

растворе H2C2O4 при напряжении 60 В (а) и в 10% растворе Н3РО4  
при напряжении 130 В (б) 

 
В спектрах ФЛ пленок ПАОА, полученных в электролите 1М Н3РО4, содержащих тер-

бий, осажденный из раствора нитрата тербия, после сушки при температуре 200°С обнаруже-
ны четкие полосы, соответствующие оптическим переходам трехвалентных ионов тербия 
(рис. 3, график 1): 490 нм (переход 5D4 → 7F6), 543 нм (переход 5D4 → 7F5), 592 нм (переход 
5D4 → 7F4), 628 нм (переход 5D4 → 7F3). С увеличением толщины пленки ПАОА, 
сформированного в фосфорнокислых электролитах, наблюдается значительный рост интен-
сивности ФЛ тербия, при этом, согласно анализу индикатрис ФЛ, направленность излучае-
мого света вдоль каналов пор наибольшая для толщины 10 мкм. Увеличение диаметра пор 
матрицы ПАОА толщиной 10 мкм практически не влияет на интенсивность ФЛ тербия, при 
этом форма индикатрисы люминесценции становится более изотропной (см. [2]). 

Дальнейшее увеличение интенсивности ФЛ для пленочных структур на основе ПАОА 
толщиной 10 мкм, содержащих тербий, осажденный из раствора нитрата тербия, было достигну-
то при последующем заполнении пор такой структуры ксерогелем Al2O3, легированным терби-
ем. На рис. 3 (график 2) показано увеличение интенсивности ФЛ тербия, осажденного из раство-
ра нитрата тербия, с последующим заполнением ксерогелем оксида алюминия, легированным 
тербием.Нанесение алюмогеля на образцы, содержащие в порах осажденные из растворов солей 
ионы тербия, приводит не только к усилению интенсивности фотолюминесценции, но и моди-
фицирует спектральное распределение вероятности возбуждения люминесценции [3]. 
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Рис. 3 – Спектры ФЛ тербия в ПАОА толщиной 10 мкм, измеренные при λвозб=330 нм (а), 
и нормированные спектры возбуждения люминесценции, зарегистрированные  

на длине волны λдет=542 нм (б):  
1 – осаждение пропиткой спиртового раствора нитрата тербия в течение 24 ч, 
термообработка при 200°С в течение 10 мин, затем при 200°С в течение 30 мин;  

2 – то же и нанесение 5 слоев ксерогеля состава 30% Tb2O3–70% Al2O3 
центрифугированием; отжиг: 200°С, 30 мин 
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Для создания структур с применением фотолитографии и золь-гель технологии использо-
вали ПАОА с диаметром пор не более 20 нм, сформированный в комбинированном электролите, 
содержащем серную и щавелевую кислоты. На поверхность ПАОА наносили 8-слойную пленку 
ксерогеля оксида титана (40%TiO2+60%Eu2O3), которая закрыла поры ПАОА, образовав ровную 
поверхность, на которую затем наносился фоторезист. Анизотропное травление структуры ксеро-
гель/ПАОА в окнах полученной литографической маски с заданным рисунком производили тра-
вителем, состоящим из соляной кислоты и фторид-ионов, после чего фоторезист удаляли [4]. 

На рис. 4 представлены изображения сформированных структур ксерогеля оксида 
титана/ПАОА. Толщина полученных структур составила 20 и 50 мкм. Анализ люминес-
ценции в сформированных микроструктурах является предметом наших дальнейших ис-
следований. 
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Рис. 4 – Структуры ПАОА, полученные методами анодного окисления, 
золь-гель, фотолитографии и анизотропного химического травления: 

а – микродиски диаметром 600 нм; 
 б, в – прямоугольные структуры высотой 20 мкм. 

 
Таким образом, микроструктуры размером порядка 100 мкм могут быть сформированы на 

основе ПАОА с пленкой ксерогеля. Выбор режима анодирования и легирующих ионов в ксероге-
ле позволят изменять в видимом диапазоне область люминесценции микроструктур. Задачей даль-
нейших исследований является изготовление люминесцирующих микродисков, оптически соеди-
ненных планарным волноводом для возбуждения в них мод шепчущей галереи. 
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Для получения поликристаллических пленок Zn2-2XCuXInXSe2 применялся метод 

двухстадийной селенизации, особенностью которого является то, что процесс синтеза 
протекает в атмосфере одного из наиболее летучих компонент, образующих выбранную 
систему, тогда как остальные компоненты наносятся в виде тонких пленок на твердый 
носитель, в качестве которого применяются стеклянные пластины. Базовые слои были 
нанесены термическим испарением в вакууме на стеклянные подложки. Температура 
подложек составляла 100 - 120 0С. Селенизация ZnSe/(Cu+In) слоев осуществлялась путем 
диффузии элементарного селена из твердотельного источника Se в проточной атмосфере 
инертного газа N2 . Первая стадия селенизации осуществлялась при температуре 240-270 0C в 
течение 10 - 30 минут, вторая стадия – при температуре 460 – 540 0С в течение 10 - 50 минут. 
Идентификация фаз в пленках проводилась сравнением экспериментально установленных 
межплоскостных расстояний d с данными таблиц JCPDS. Все полученные пленки были р-
типа проводимости.  

Рентгеновские исследования показали, что при оптимальных условиях (Ts = 510 - 
540 0C и времени селенизации 10 - 15 мин) формируется однофазное четверное соединение 
Zn2-2XCuXInXSe2 без следов ZnSe или других фаз (Рис. 1). На рис. 2 приведены типичные 
зависимости коэффициента поглощения пленок ZCIS при температурах 80 К и 300 К. Из 
приведенной зависимости видно, что с уменьшением температуры фундаментальный край 
поглощения сдвигается в коротковолновую область спектра. 
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Рис. 1 - Рентгенограмма и микрофотография скола пленок ZCIS 
 

Такой характер зависимости сдвига края поглощения типичен для большинства 
полупроводников [9]. Коэффициент оптического поглощения α рассчитывался по формуле, 
учитывающей  многократное внутреннее отражение в плоскопараллельном образце: 
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                             α = (1/d)ln{(1 – R)2/2T + √[(1 – R)2/2T]2 + R2},                         (1) 
 
 где d – толщина пленки, Т – коэффициент пропускания, R – коэффициент отражения. 
Ширина запрещенной зоны исследуемых пленок Eg определялась экстраполяцией 

прямолинейного участка зависимости (αhυ)2 от энергии фотона (hυ) до пересечения с осью 
абсцисс. Согласно рассчитанным значениям Еg была определена температурная скорость 
изменения ширины запрещенной зоны dEg/dT = 3.7×10-4 эВ/К. Коэффициент отражения 
принимался R = 0.25 во всем спектральном диапазоне, что является типичным для пленок 
полупроводников c халькопиритной структурой [10].  
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Рис. 2 - Спектральные зависимости коэффициента поглощения для пленок  

с концентрацией атомов цинка 6.28 ат.% при температурах: 1 – 300 K, 2 – 80 K 
 

Полная ширина спектра на полувысоте изменяется в сторону уменьшения с 115 мэВ 
при 300К до 85 мэВ при 80К. Такая зависимость спектра излучения характерна для 
оптических излучательных переходов с участием примесных уровней. В нашем случае роль 
примеси играют собственные дефекты. Так как все исследованные пленки имели р-тип 
проводимости, то превалирующими в пленках являются акцепторные уровни и 
ответственными за излучательные переходы вероятно являются переходы зона 
проводимости-акцепторный уровень. 
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Рис. 3 - Спектры фотолюминесценции пленок с концентрацией  

атомов цинка 6.28 ат.% при различных температурах 
 

На рис. 4 приведены зависимости величины ширины запрещенной зоны и 
энергетического положения максимума интенсивности спектральной полосы 
фотолюминесценции при Т = 80 К от концентрации атомов цинка. Из рис. 4 видно, что 
разность между величинами Еg и энергиями максимумов полос фотолюминесценции 
составляет порядка 70 - 75 мэВ. Такую величину имеют в частности энергии активации 
собственных дефектов, вакансии меди (VCu), в медьсодержащих соединениях 
халькопиритной структуры [9]. Так как исследованные нами пленки имели избыток индия, 



Лашкарьовські читання – 2013 

 83

то естественно предположить, что ответственными за излучательные переходы являются 
переходы зона проводимости-VCu. 
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Рисунок 4 - Зависимости ширины запрещенной зоны (Eg) и энергетического положения 
максимума полосы фотолюминесценции (PL) в пленках Zn2-2XCuXInXSe2 при Т = 80К 

от концентрации атомов цинка 
 

Уменьшение ширины запрещенной зоны при росте концентрации атомов цинка до 3 - 
4 ат.% можно объяснить тем, что при небольших концентрациях атомов цинка они играют 
для пленки CuInSe2 роль легирующей примеси с небольшой энергией ионизации. Вследствие 
этого происходит сужение запрещенной зоны, обусловленное обменным и кулоновским 
взаимодействием носителей [10]. При повышении концентрации атомов цинка свыше 4 ат.% 
они начинают замещать атомы меди и индия в узлах кристаллической решетки, т.е. начинает 
образовываться твердые растворы Zn2-2XCuXInXSe2, ширина запрещенной зоны которых 
увеличивается.  
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Зміну фізичних властивостей кристалів при зменшенні розміру можна пояснити 

впливом двох факторів: кореляційним ефектом, його прийнято називати розмірним ефектом, 
і механічними напруженнями, які виникають в мікрокристалах. Найбільш докладно обидва 
чинники вивчені для металів, у меншій мірі - для діелектричних кристалів. Строго визначити 
діапазон розмірів, при яких будуть спостерігатися розмірні ефекти, неможливо. Зі 
зменшенням товщини кристала вплив поверхневого дефектного шару буде зростати за 
рахунок збільшення впливу поверхні на його об'ємну частину. Відкритим залишається 
питання про фізичні властивості кристалів за умови близькості розміру кристала до періоду 
надструктур.  

Для кристалів з неспівмірною фазою було виявлено, що при зменшенні товщини 
кристала [N(CH3)4]2Zn0.75Mn0.25Cl4 відбувається зменшення величин глобального 
температурного гістерезису (∆), яке можна пов'язати із збільшенням впливу механічних 
напружень. Відомо, що механічні напруження приводять до зростанням температурного 
інтервалу існування метастабільних станів, а також до зменшенням часу релаксації 
надструктури до свого рівноважного стану. На підтвердження цього на залежностях 
δ(∆nа) ~ f(Т) при da = 600 мкм в температурному інтервалі існування НС фази спостерігалась 
аномальна поведінка δ(∆nа), зумовлена переходом між метастабільними станами. Подальші 
зменшення величини da призводять до зникнення цієї аномальної залежності. 

Таким чином, спостережувана аномальна поведінка δ(∆nа) в температурному інтервалі 
існування НС фази, можливо пов'язана з деформацією модульованої надструктур  при 
зменшені розмірів кристала. 

В роботі проведено дослідження впливу розмірів кристала на часову релаксацію 
неспівмірної надструктури при постійній температурі в неспівмірній фазі. Встановлено, що 
зі зменшенням товщини кристала відбувається зменшення кількості існуючих аномальних 
змін δ(∆nc) на залежності δ(∆nc) ~ f(t) (рис. 1). Це свідчить про зменшення кількості існуючих 
метастабільних станів в кристалі при зменшені розмірів кристала (рис. 1,б). 
 Відомо, що зменшення розмірів квазіодномірного провідника спричиняє прискорення 
релаксації метастабільних станів хвиль зарядової густини. В тонких зразках гістерезис 
практично зникає, і виникають спонтанні флуктуації провідності, які свідчать про спонтанні 
зміни хвильового вектора хвилі зарядової густини (ХЗГ), тобто спонтанне ковзання фази ХЗГ. 
Причини такої поведінки фази неспівмірної модуляції можна пов’язати, по - перше з 
розмірним ефектом, а саме з розмірним ефектом зменшенням кореляційної довжини. 
Зменшення кореляційної довжини приводить до збільшення неоднорідної деформації 
неспівмірної надструктури, що понижує бар’єр для ковзання фази. По – друге зі зменшенням 
товщини кристала зменшується енергія дислокацій, що полегшує виникнення дислокацій, і 
прискорює релаксацію метастабільних станів. 
 Для кристалів [N(CH3)4]2Zn0.98Mn0.02Cl4 (рис. 1) і [N(CH3)4]2Zn0.58Сu0.42Cl4 (рис. 2) 
зменшення товщини кристалів спричиняє зменшення часового інтервалу аномальних змін  
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(a) 

 
(б) 

 Рис.1. Часова залежність двозаломлення δ(∆nс) та коефіцієнта теплопровідності λ 
за умови витримуванні кристала при постійній температурі Тст = 287 K в неспівмірній 
фазі кристала [N(CH3)4]2Zn0.98Mn0.02Cl4 для dс = 2,1 мм (a); dс = 1,4 мм (б). 
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(а) 

 
(б) 

 Рис.2. Часова залежність двозаломлення δ(∆nс) та коефіцієнта теплопровідності λ за 
умови витримуванні кристала при постійній температурі Тст = 287 K в неспівмірній фазі 
кристала [N(CH3)4]2Zn0.58Сu0.42Cl4 для dс = 0,4 мм (a); dс = 0.136 мм (б). 
 
δ(∆nc), що свідчить про зменшення часів релаксації надструктури до свого рівноважного 
стану. Беручи до уваги часову залежність коефіцієнта теплопровідності наведену на рис. 1 і 
рис. 2, зменшення товщини зразка вздовж осі неспівмірності зумовлює просторове розбиття 
кристала на блоки, які відрізняються між собою різним періодом надструктури, при переході 
між метастабільними станами. Поява такої блочної структури свідчить про деформацією 
надструктури внаслідок зменшення товщини кристала.  



Лашкарьовські читання – 2013 

 87
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Среди современных проблем в области оптических систем выделяется задача анализа 
качества оптоволоконных каналов. Как известно, наличие нерегулярностей вдоль волокна 
является причиной расщепления одномодового излучения на две составляющие с 
ортогонально-поляризованными компонентами электрического поля [1]. Мы полагаем, что 
эти моды скоррелированы между собой, причем степень корреляции связана с качеством 
оптоволокна. Естественным образом, возникает вопрос: каким образом степень и временной 
интервал корреляции между модами излучения влияет на статистику фотоотсчетов, которые 
регистрируются на выходе оптоволоконного канала? В данной работе получен явный вид 
производящей функции, на основе которой может быть рассчитана статистика фотоотсчетов 
для случая коррелирующих мод. 

Теоретический аппарат, который использовался в работе, основан на классических 
результатах [2,3], которые были обобщены для случая коррелирующих поляризационных 
мод с лоренцевским спектральным контуром линии ширины ν.  Корреляционная матрица 
интенсивностей в этом случае имеет вид 

*
1 1 2
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ρ σ σ σ

⎛ ⎞
⎜ ⎟=
⎜ ⎟
⎝ ⎠

, 

где ρ  – коэффициент корреляции между модами поляризации с интенсивностями излучения 
σ1 и σ2.  В работе показано, что производящая функция для неполяризованного оптического 
гауссова излучения с конечным временем корреляции является произведением 
производящих функций каждой из компонент излучения. При этом матрица Стокса сводится 
к диагональному виду.  

В результате, в явном виде было получено выражение для производящей функции Q12: 
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где T – время наблюдения, λ – производящий параметр, s1(2) – собственные значения 
диагонализированной матрицы Стокса. На основе формулы Манделя [4] с помощью 
интегрального преобразования Коши была получена расчетная формула, описывающая 
распределение амплитуд вероятностей: 

( ) ( ) ( )∫
−

−+=
π

π

ϕπϕ ϕ
π

deeQ
i

mP imi1
2
1

12 . 

Результаты расчетов приведены на рис.1. Видно, что наличие корреляций приводит к 
уширению распределения амплитуд. Для обоих случаев численно и аналитически были 
рассчитаны дисперсия и математическое ожидание. Как показали расчеты, при неизменном 
первом моменте наличие статистической связи между модами приводит к увеличению 
дисперсии на ~15-20%. Таким образом, на основе данных о дисперсии можно судить о 
степени коррелированности мод излучения.  
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Справа на рис. 1 представлено распределение амплитуд для различных |ρ|. Видно, что 
увеличение корреляционной связи приводит к росту вероятности регистрации малого числа 
фотоотсчетов, и наоборот, вероятность реализации большого числа фотоотсчетов 
уменьшается по мере увеличения |ρ|.  

Отметим, что полученные результаты позволяют поставить обратную задачу про 
идентификацию нерегулярностей в волокне на основе статистики фотоотсчетов, что является 
перспективой данной работы. 
 
 [1] А.Г. Шереметьев, Волоконный оптический гироскоп (М.: Радио и связь, 1987). 
 [2] Д. Гудмен, Статистическая оптика (М.: Мир, 1988). 

[3] А.С. Мазманишвили, Континуальное интегрирование как метод решения 
физических задач (К.: Наукова думка, 1987). 

[4] L. Mandel, Proc. Phys. Soc. 72, 1037 (1958). 
 
 
 

Рис. 1 – Статистика фотоотсчетов при ν = 108Гц, T = 10-8 с. Cлева:  σ1 = σ2 = 108 с-1. 
Черные столбики – |ρ| = 0,  белые – |ρ| = 1. Справа: σ1 = σ2 = 3⋅108 с-1. 
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Вплив температури на коефіцієнт пропускання кристалів  

Hg1-x-yCdxEuySe 
Ковалюк Т.Т., Майструк Е.В., Мар’янчук П.Д.. 

 
Кафедра електроніки і енергетики, Чернівецький національний університет імені Юрія 

Федьковича, вул. Коцюбинського, 2, Чернівці, Україна 58012, e-mail: 
p.maryanchuk@chnu.edu.ua 

 
В даній роботі досліджено вплив температури на коефіцієнт пропускання і ширину 

оптичної забороненої зони кристалів Hg1-x-yCdxEuySe за допомогою спектрометра Nicolet 6700 
в області довжин хвиль 0,9≤ λ ≤26,6 та інтервалі Т =114-300 К. 
 Тверді розчини Hg1-x-yCdxEuySe, створені на основі халькогенідів ртуті і кадмію міс-
тять 4f – елементи і тому відносяться до класу напівмагнітних напівпровідників, які у 
порівнянні з широко розповсюдженими твердими розчинами Hg1-xCdxTe,  Hg1-xCdxSe, 
володіють більш цікавими властивостями [1-2]. Кристали Hg1-x-yCdxEuySe (х=0,2;                  
0 < y ≤  0,01), де х і у – склад завантаженої в ампулу шихти, були отримані нами методом 
Бріджмена. При виборі температури синтезу і вирощування кристалів користувались 
діаграмами стану твердих розчинів, які входять до складу Hg1-x-yCdxEuySe. В процесі 
оптичних вимірювань, велика увага приділялась одержанню плоскопаралельних зразків, а 
також одержанню поверхонь із малою глибиною зруйнованого шару для чого їх шліфували, 
а потім полірували. Визначення товщини зразків і контроль їх плоскопаралельності 
здійснювали за допомогою мікрометра з точністю ± 5 мкм. Паралельність поверхонь 
контролювали, вимірюючи товщину в різних точках зразка. Оскільки при вимірюванні 
товщини (d) можливе руйнування зразка, то визначення d проводили після досліджень 
коефіцієнта пропускання. Товщина зразків відповідала умові αd » 1. Для визначення 
оптичних коефіцієнтів використовували метод, оснований на незалежному вимірюванні 
коефіцієнтів відбивання (R) і пропускання (t). 

Похибки, які виникають при визначенні коефіцієнта поглинання, проаналізовані в 
багатьох роботах, з яких випливає, що основна похибка при визначенні α одержується в 
процесі вимірів t i R, а також при визначенні товщини зразка. Врахування розглянутих 
похибок дає сумарну величину похибки при визначенні коефіцієнта поглинання біля 5%. 
 З досліджень магнітної сприйнятливості було визначено склад магнітної компоненти 
(ум), який для досліджуваного зразка Hg1-x-yCdxEuySe складає:  х = 0,2;  ум = 0,003; ( х – вміст 
Cd у завантаженій в ампулу шихті). 

Дослідження коефіцієнта пропускання (t) в інтервалі температур T = 114 ÷ 300K 
проведені за допомогою спеціального кріостата. 

На основі залежностей t = f (λ) (отриманих при різних Т рис.1) були обчислені 
значення коефіцієнта поглинання (α) і побудовані залежності α2 = f (hν), на яких 
спостерігається прямолінійна ділянка, що вказує на наявність в досліджуваних кристалах 
прямих дозволених міжзонних оптичних переходів. Екстраполяцією цих прямолінійних 
ділянок залежностей α2=f(hν) до α2=0 було визначено величину оптичної забороненої зони 
(Eg

op) для Hg1-x -yCdxEuySe (х = 0,2; ум = 0,003) при різних температурах зразка (вставка, рис.1). 
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Рис.1. Залежність коефіцієнта пропускання Hg1-x-yCdxEuySe (х = 0,2; ум = 0,003) від 

довжини хвилі падаючого електромагнітного випромінювання при Т = 114 ÷ 300K. На вставці 
приведена залежність ширини оптичної забороненої зони Hg1-x-yCdxEuySe (х = 0,2; ум = 0,003) 
від температури зразка  Т = 114 ÷ 300K. 

 
Встановлено, що температурна залежність ширини оптичної забороненої зони для 

досліджуваного Hg1-x-yCdxEuySe х = 0,2; ум = 0,003 добре описується рівнянням (1): 
Eg

op (Т) =Eg
op (0) – δТ     (1) 

 де δ = ∂Eg
op

 / ∂Т, δ =  1,7326×10-4 еВ.К-1, температурний коефіцієнт ширини оптичної 
забороненої зони, а Eg

op (0)= 0,3 еВ значення оптичної ширини забороненої зони при 
абсолютному нулі температури. 

Збільшення температури приводить до зростання Eg
op, що зумовлено додатнім знаком 

δ – температурного коефіцієнта оптичної ширини забороненої зони, а це в свою чергу 
пов’язано з особливостями зонної структури твердих розчинів на основі халькогенідів ртуті 
[3-4]. 
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Установка для измерения параметров светодиодов. 
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В последнее время наблюдается интенсивное развитие светодиодной 

промышленности в мире. Проектирование и разработка новых типов светодиодов и 
улучшение параметров уже существующих светодиодов невозможно без подробного анализа 
электрофизических процессов. Опыт использования сверхярких светодиодов показал их 
экономичность, надежность и продолжительное время работы при условии того, что будет 
выдержан температурный режим. При превышении допустимых температур сверхяркие 
светодиоды начинают быстро деградировать. Это является основной нерешенной проблемой 
на сегодняшний день [1]. 

Предложенная в этой статье установка позволяет получать и исследовать 
фотометрические, спектральные, электрические и термодинамические параметры и процессы 
светодиодов в широком диапазоне температур. Установка основана на публикациях [2], 
зарубежных стандартах [3,4] ГОСТах [5-8] и дополнена собственными разработками, в 
частности, создана собственная методика по измерению и анализу электрофизических, 
тепловых и световых характеристик светодиодов.  

Установка создана на базе монохроматора «УМ-2» и микроконтроллера 
ATХMega16 A4. Условно в установке можно выделить четыре части. Первая часть это 
компоненты оптической системы. Вторая часть это компоненты системы измерения 
вольтамперных характеристик. Третья часть это компоненты системы термостабилизации.  
Четвертая часть это компоненты управления и вычислительного комплекса.  

Сравнивая созданную установку с существующими на сегодняшний день аналогами, 
такими как HAAS-2000, Beckman DU-65, можно отметить несколько особенностей. Первая 
это значительно более высокая скорость измерения одиносного сигнала составляющая 10ки 
наносекунд, против 10ти микросекунд у аналогов. Отсутствие у аналогов, модулей 
термостабилизации и измерения импульсной ВАХ в стандартной комплектации.  

На сегодняшний день проведен анализ существующих государственных стандартов 
по контролю качества светодиодов. На основе полученных данных разработана собственная 
методика по расширенному изучению и анализу электрофизических, тепловых и световых 
характеристик мощных светодиодов. На базе современной микроэлектроники создана 
установка, позволяющая более детально исследовать фотометрические, спектральные, 
электрические и термодинамические свойства мощных светодиодов. Разработано 
программное обеспечение для управления измерениями и анализа результатов. 

 
[1] Полищук А. Деградация полупроводниковых светодиодов на основе нитрида галлия и его 
твердых растворов. Компоненты и технологии. 2008 №2  
[2] Technical report “Measurement of LED's”CIE127-1997. ISBN 3 900 734 84 4 
[3] ІЕС/PAS 62717 
[4] ГОСТ Р 8.563-2009 Государственная система обеспечения единства измерений. Методики 
(методы) измерений 
[5] ГОСТ Р 8.678-2009Государственная система обеспечения единства измерений. Форма 
оценки соответствия технических систем и устройств с измерительными функциями 
установленным требованиям 
[6] ДСТУ ІЕС/PAS 62717:2011 (Проект). Модули светодиодные общего освещения. 
[7] ГОСТ 16703-79 Приборы и комплексы световые. Термины и определени 
[8] ГОСТ 23198-78 Лампы разрядные. Методы измерения спектральных и цветовых 
характеристик. 
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За допомогою лазерної обробки функціональних матеріалів електронної техніки 

змінюють їх оптичні та електрофізичні властивості. В даній роботі представлені результати 
оптичних досліджень спектрів відбивання  в діапазоні 0,2 – 1,7 мкм до та після лазерного 
опромінення в інтервалі енергій 66 – 108 мДж/см2 . Експериментально показано збільшення 
відбиваючої здатності досліджуваних кристалів при даній лазерній обробці. 

В якості напівпровідникових пластин використовували монокристалічний n-Si (100) з 
питомим опором 4,5 Ом⋅см при кімнатній температурі. Зразки піддавались лазерній обробці, 
а саме поверхня кристалу була рівномірно опромінена при кімнатній температурі (Т = 300 К) 
імпульсами випромінювання неодимового лазера (λ = 532 нм) наносекундної тривалості 
(τ = 7-8 нс) із густиною енергії Е від 66 до 108 мДж/см2. 

На рис. 1 показано спектри відбивання монокристалічного кремнію n-Si (100) в 
залежності від енергії лазерного опромінення. 
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Рис. 1. Спектри відбивання монокристалів n-Si (100) : вихідний зразок - крива 1 та 

зразки опромінені енергіями 66 мДж/см2; 108 мДж/см2 криві 2-3 відповідно. 
 
Збільшення відбиваючої здатності монокристалів n-Si (100) при лазерному опроміненні 

в діапазоні енергій 66 – 108 мДж/см2 можна пояснити наступним чином: при обробці 
досліджуваних кристалів відбувається модифікація тонких приповерхневих шарів і в 
результаті в сумарний ефект відбивання вносить внесок тонкий приповерхневий шар і об’єм 
матеріалу. Іншим чином можна сказати, що це результат інтерференції відбитих світлових 
(електромагнітних) хвиль від границь повітря - тонкий приповерхневий шар та тонкий 
приповерхневий шар – об’єм кристалу. Відбиваюча здатність кристалів визначається 
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показником заломлення n та коефіцієнтом екстинкції χ. Відміності оптичних характеристик 
приповерхневого шару та об’єму (комплексний показник заломлення приповерхневого шару 

sss inn χ+=~  відрізняється від комплексного показника заломлення об’єму матеріалу 

vvv inn χ+=~ ) і приводять до інтегрального ефекту зображеного на рис. 1.  
Експериментально показано, що інтенсивність високоенергетичного піка в 

монокристалічному n-Si (100) vcE 311 Λ−Λ=  (рис. 1, крива 1), який розміщений при енергії 
3,38 еВ, після лазерного опромінення зростає.  

Отримані до теперішнього часу результати досліджень можливостей лазерної обробки 
тонких приповерхневих шарів металів, напівпровідників та діелектриків свідчать про 
перспективність застосування лазерної обробки і вказують на необхідність дальніших 
досліджень для виявлення і вивчення закономірностей і особливостей дії лазерного 
випромінювання з різними характеристиками на функціональні матеріали електронної 
техніки. 

Вивчення механізмів лазерного опромінення є важливим для дальнішого прогресу 
лазерної техніки. Існують механізми термічної і нетермічної природи (ударний, 
фотохімічний та плазмовий механізми лазерної обробки). Термічний механізм лазерної 
обробки в більшості випадків є основним механізмом дії лазерного випромінювання. 
Зроблено багато розрахунків профілю температури в зоні дії променя лазера (оптично-
квантового генератора (ОКГ)) і його часових залежностей для різних напівпровідникових 
матеріалів з різними фізичними параметрами при різних режимах роботи ОКГ. Труднощі, які 
виникають при теоретичних розрахунках, а саме врахування зміни констант 
теплопровідності досліджуваного матеріалу в часі, нетермічних механізмів рекомбінації 
нерівноважних носіїв заряду і т.д. говорять про те, що доцільно проводити дальніші 
дослідження дії лазера на тонкі приповерхневі шари матеріалів.  

До механізмів нетермічної природи відносять наступні: 
1. Іонізаційний механізм - іонізація та зміна зарядового стану дефектів 

напівпровідникової підкладки під дією імпульсу ОКГ приводить до відпалу радіаційних 
дефектів та їх комплексів. 

2. Механізм безвипромінювальної рекомбінації – вплив Оже-процесів, в тому числі 
поверхневої Оже-рекомбінації. 

3. Механізм випромінювальної рекомбінації – перебудова ділянок напівпровідникових 
структур, які не підлягають безпосередньо дії випромінювання лазера, але розміщених на 
віддалях, які знаходяться в зоні розповсюдження рекомбінаційного випромінювання. 

4. Механізм ударної хвилі – виникає в структурі під дією потужних світлових імпульсів, 
при цьому знакозмінні поля механічних напружень приводять до виникнення вакансій, які 
володіють високою рухливістю, що сприяє дифузії домішкових (міжвузлових) атомів в 
сторону деформацій (ефект переміщення міжвузлових і домішкових атомів отримав назву 
гетерування); методи лазерного гетерування дозволять уникати додаткових дефектів 
кристала і створювати необхідну конфігурацію деформаційного поля (локальні ділянки). 

Структурне гетерування, тобто поглинання, обумовлено наявністю ділянок n-Si (100), 
що мають дефектну структуру і володіють здатністю активно поглинати точкові дефекти і 
зв’язувати домішки. В кремнії роль гетера виконують шари SiOx, SiO2, Si3N4, SiO2-xP, SiC та 
інші. 

Таким чином, лазерна обробка тонких приповерхневих шарів дозволяє змінювати 
фізичні властивості (оптичні, електрофізичні та інші) функціональних матеріалів 
електронної техніки, а це є визначальним при дослідженні фундаментальних проблем 
наноструктурних систем, наноматеріалів та нанотехнологій. 

 
Робота виконана в рамках цільової комплексної програми фундаментальних 

досліджень НАН України «Фундаментальні проблеми наноструктурних систем, 
наноматеріалів, нанотехнологій», проект № ІІ-53/17/8/13-Н 



Лашкарьовські читання – 2013 

 94

Моделювання детектування ТГц/суб-ТГц випромінювання в 
MOSFET виходячи зі статичних характеристик 

 
Сахно М. В.1 

1Інститут фізики напівпровідників імені В.Є.Лашкарьова НАН України, 
Україна, Київ, 
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З останніх публікацій слідує, що детектування ТГц випромінювання польовим 

транзистором можна описати з використанням класичних моделей [1–3]. Це пояснюється 
тим, що напруга ТГц сигналу випрямляється лише на невеликій відстані в каналі. 
Підзатворний діелектрик між стоком і витоком транзистора можна розглядати як лінію 
передач [1] яка має питомий опір /CHR Lρ =  і ємність '

1 oxC C W=  (ємність змінюється в 
залежності від напруги на затворі, тут взяте максимальне значення, мінімальне значення для 
наших транзисторів '

1 0.4 oxC C W= ). Тоді стала поширення на частоті 77 ГГц 

( 1CHR MOhm= , ' 4 28.7 10 /oxC F m−= ⋅ , 2L mµ= , 20W mµ=  ) ( )' 7 14.5 4.5 10oxk j C W j mρ ω −= = + ⋅  

Затухання в e раз буде на відстані effL , такій що, ( )Re 1effL k =  , тоді ( )
81 2.2 10

ReeffL m
k

−= ≈ ⋅ . 

Тобто ефективна довжина каналу транзистора effL  є малою. Оскільки час прольоту 

електронів дорівнює 
2

132.3 10
2

eff

n t

L
sτ

µ φ
−≈ = ⋅  при 

2

0.04n
m

V s
µ =

⋅
 , 0.026t

kT V
q

φ = =  [4]. Таким чином 

область біля витоку працює як дуже коротко канальний транзистор, для якого квазістатичне 
наближення буде працювати навіть на терагерцових частотах. А оскільки паразитні ємності 
не впливають по постійному струму,  то випрямлений сигнал можна зафіксувати. 
Для моделювання ВАХ транзистору була взята формула [4] застосовна в усіх областях 
інверсії:   

( ) ( )
2 2

2 220, 2 ln 1 ln 1
1

gs th gs th ds

t t

V V V V nV
n n

ds ds gs ox t
gs th gs th

a b
ox ox

W uI V V C n e e
V V V VL

u u
T T

φ φφ
− − −⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞

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

⎝ ⎠ ⎝ ⎠

(1) 

Порівняння експериментальної і теоретичної ВАХ наведено на Рис. 1. Внутрішня чутливість 
,intVR   тоді  

2

,int
0

2
DS

DS
V CH

DS GS V

IR R
V V

α
ω =

∂
=

∂ ∂      (2) 
Результуючий сигнал буде дорівнювати: 

 

Vdet = Pant,max⋅RV,int⋅η⋅ηa⋅ηL    (3), 

де 
2

,max 04antP G Iλ
π

=  - максимальна потужність, що може виділитися на навантажені антени 

(при узгоджені імпедансів), η  - коефіцієнт передачі потужності в транзисторі, Lη  - 
коефіцієнт узгодження транзистору з вимірювальним приладом. 

       2
Re Re4 ant tr

a
tr ant

Z Z
Z Z

η =
+
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Результуюча чутливість системи тоді буде det

'V
VR
P

= , де 0' effP I S=  енергія , що вводиться в 

детектор за допомогою антени,  де effS  - деяка ефективна площа. 
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Рис. 1. Порівняння теоретичної і експериментальної залежності Ids (Vgs) при Vds=0.05В. W/L=20/2. 

 
 

Порівняння нормалізованих експериментальної і теоретичної залежностей представлено 
на Рис. 2. Нормалізація використовувалась оскільки невідомі точні параметри антени. 
Нормалізація еквівалентна вибору 0.4G = , 20 30antZ j= − Ω .  
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Рис. 2. Порівняння нормалізованої експериментальної і теоретичної чутливості системи антена+транзистор. 

 
 
Таким чином в рамках створеної моделі можна описати детектування суб- ТГц  та ТГц 
випромінювання, виходячи зі статичних ВАХ польового транзистора, оцінити власну 
чутливість транзистора, що спрощує проектування і оптимізацію таких детекторів. 
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Апаратурна підтримка світлодіодних засобів  
виводу цифрової інформації на основі мікроконтролера 

 
Шолойко О. А. 
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Автоматизація виробництва та процесів управління в умовах прискореного розвитку 
електронно-обчислювальної техніки створила потужне підґрунтя для поширення 
різноманітних технологій та засобів відображення інформації. Ця ланка людино-машинних 
систем дозволяє організувати взаємодію оператора та технічних засобів, підвищити 
ефективність функціонування різних типів апаратури – від побутової техніки до обладнання 
спеціального призначення. Від принципів побудови засобів відображення інформації та їх 
апаратурної реалізації в значній мірі залежить загальна надійність складних ергатичних 
систем. Дослідження та вибір ефективних шляхів побудови ергатичних систем та засобів 
візуалізації цифрової інформації дозволить підвищити функціональну та апаратурну 
надійність телекомунікаційного обладнання. 

Робота присвячена аналізу принципів побудови ергатичних систем і засобів 
візуалізації цифрової інформації та розробці на цій основі оптимізованого за критерієм 
мінімальних апаратурних затрат багатошкального пристрою виводу інформації, 
призначеного для налаштування та контролю функціонування блоку живлення  
комп’ютерного обладнання. 

В роботі проаналізовано побудову інформаційних моделей символьного відображення 
цифрових даний на основі поліграм. Досліджено світлотехнічні, енергетичні та просторові 
обмеження при формуванні візуальних образів для передачі людині-оператору. З 
урахуванням цих обмежень з’ясовано діапазон геометричних розмірів елементів 
інформаційного поля, де формуються зображення для оператора. 

Досліджено наявну номенклатуру елементів індикації, їх світлотехнічні та 
експлуатаційні характеристики. В якості засобів електрооптичного перетворення обрано 
світлодіодні випромінювачі, тому що вони мають унікальний комплекс світлотехнічних, 
енергетичних та експлуатаційних параметрів, дозволяють забезпечити ефективну апаратурну 
підтримку з  використанням мікропроцесорних засобів керування. 

Розглянуто шляхи технічної реалізації статичних та динамічних принципів 
формування зображень на інформаційному полі систем виводу інформації. Показані 
переваги цифрових методів керування напівпровідниковими випромінювачами. Визнано 
найбільш ефективним будувати схеми збудження елементів інформаційного поля на основі 
мікроконтролерів. Серед функціонально придатних та найдешевших програмованих 
цифрових засобів для реалізації системи індикації обрано мікроконтролер VMX51C1016, 
який побудований на основі 8051-сумісного RISC-процесора з блоком арифметики та має 
вбудований 5-ти канальний 12-розрядний аналогово-цифровий перетворювач. 

На основі мікроконтролера VMX51C1016 розроблено пристрій багатошкального 
виводу візуальної інформації, призначений для забезпечення налаштування та контролю 
спеціального блоку живлення, який входить до складу тестового обладнання 
високошвидкісної мережі передачі даних. Запропоноване технічне рішення забезпечує 
контроль чотирьох значень основних напруг, які використовуються та формуються 
розробленим блоком живлення. Цей блок перетворює напругу 220 В 50 Гц у напруги 
постійного струму величиною 12 В, 5 В та 3,3 В. Спеціалізована мікропроцесорна система 
забезпечує вимірювання та індикацію напруг по чотирьом каналам. Перший канал 
обслуговує мережу живлення змінного струму 220 В та контролює напругу в діапазоні від 0 
до 250 В. Інші три канали контролюють вихідні джерела постійного струму:  
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- 12 В в діапазоні 0 … 15 В,  
- 5 В в діапазоні 0 … 7,5 В,  
- 3,3 В в діапазоні 0 … 5 В.  

Результати вимірювання відображаються на чотирьохшкальному світлодіодному індикаторі.  
Формування зображення на інформаційному полі відбувається в динамічному режимі, 

циклічно, по-тактно, з частотою регенерації 50 Гц. Кількість тактів, впродовж яких 
формується повне зображення на багатошкальному індикаторі, дорівнює шістнадцяти. 
Мікроконтролер забезпечує накопичення та обробку інформації, що дозволило отримати 
високу точність, надійність і гнучкість засобів вимірювання та відтворення цифрової 
інформації завдяки використанню програмних елементів структур. Універсальний характер 
та гнучкість технічної реалізації розробленої системи ґрунтується на тому, що вона 
реалізується на апаратно-програмній платформі, в якій програмна частина може змінюватися, 
налаштовуватися та адаптуватися до потреб користувача, а апаратна складова забезпечує 
базові функції системи, які є незмінними і формуються з урахуванням загальних технічних 
вимог.  
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Кристаллы сульфида цинка, легированные ионами переходных металлов, получили 

широкое применение в качестве активных сред и затворов для лазеров ИК-диапазона, 

электролюминесцентных и магниточувствительных структур. На основе кристаллов 

ZnS:Cr и ZnS:Fe реализованы ИК-лазеры с перестраиваемой длиной волны излучения. 

Кристаллы ZnS:Ti являются менее изученными по сравнению с кристаллами, 

легированными хромом и железом. Поэтому исследование оптических свойств 

кристаллов ZnS:Ti является актуальным. 

В работе исследованы кристаллы ZnS:Ti, полученные диффузионным легированием 

из напыленного на поверхность нелегированного кристалла металлического слоя титана. 

Легирование осуществлялось в атмосфере He+Ar в температурном диапазоне 1220-

1370 K. Длительность диффузионного процесса составляла 5 часов. В процессе 

легирования кристаллы сульфида цинка изменяли свою окраску с бесцветной на желто-

коричневую. Концентрация титана в полученных кристаллах определялась по смещению 

края фундаментального поглощения. Максимальная концентрация оптически активной 

примеси титана составила 5·1019 см-3 в кристаллах, полученных при 1370 К. 

Установлено, что легированием титаном приводит к появлению серии линий 

примесного поглощения в видимой области спектра. При Т=77 К кристаллы ZnS:Ti 

характеризуются линиями поглощения на 1.97, 2.05, 2.37, 2.60, 2.77 и 2.87 эВ. Положение 

этих линий оставалось неизменным при увеличении температуры кристаллов от 77 до 300 

К, что является подтверждением их внутрицентровой природы. Согласно выполненным 

расчетам, которые приведены в последней колонке Таблицы, данные линии поглощения 

обусловлены внутрицентровыми оптическими переходами, происходящими в пределах 

иона Ti2+. 

Линии поглощения на 1.72 и 3.10 эВ, положение которых меняется с изменением 

ширины запрещенной зоны кристалла, являются полосами фотоионизации иона титана, 

что подтверждается присутствием этих линий в спектрах фотопроводимости. 

В ИК-области спектра спектры поглощения кристаллов ZnS:Ti характеризуются 

полосами на 0.46, 0.78 и 1.58 эВ, которые обусловлены внутрицентровыми переходами из 

основного 3A2(F) состояния в близлежащие возбужденные 3T2(F), 3Т1(F) и 1E(D) иона Ti2+. 



Лашкарьовські читання – 2013 

 100

Таким образом, в ходе проведенных исследований установлена природа переходов, 

обуславливающих оптические свойства кристаллов ZnS:Ti.  

Таблица 1. 

Оптические переходы в кристаллах ZnS:Ti 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

№ линии Переход Еэксп, эВ Ерасч, эВ 

1 3A2(F)→1A2(S) 3.2 3.2 

2 3A2(F)+hν→ 2E(D)+e-
c.

 3.10 --- 
3 3A2(F)→1T2(G) 2.87 2.87 

4 3A2(F)→1E2(G) 2.77 2.76 

5 3A2(F)→1T2(G) 2.6 2.57 

6 3A2(F)→1A1(G) 2.37 2.39 

7 3A2(F)→3Т1(P) 2.05 2.06 

8 2E(D)+hν→3A2(F)+e+
v.b 1.72 --- 

9 3A2(F)→1T2(D) 1.97 1.98 

10 3A2(F)→1E(D) 1.58 1.55 

11 3A2(F)→3Т1(F) 0.78 0.76 

12 3A2(F)→3T2(F) 0.46 0.47 
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Исследование влияния примеси ванадия на оптические свойства 
кристаллов ZnS 

 
Кушнир В.С, Варешкин А.А, Гищак И.Б., Залеская А.Ю.,  

Грушко Е.В., Ницук Ю.А.  
 

Одесский национальный университет имени И.И.Мечникова 
65026, г. Одесса, ул. Дворянская 2, onukushnir@gmail.com 

 
Кристаллы группы A2B6, легированные ванадием, могут быть использованы в качестве 

фоторефрактивного материала для систем оптической памяти и обработки информации, 

пассивных затворов для лазеров, излучающих в ИК-области. Поэтому исследование 

оптических свойств кристаллов ZnS:V является актуальным. 

Исследуемые в данной работе кристаллы получены диффузионным легированием из 

напыленной металлической пленки ванадия исходно чистых монокристаллов ZnS. 

Легирование осуществлялось в атмосфере He+Ar в температурном диапазоне 1220-1320 K. 

Длительность диффузионного процесса составляла 5 часов. 

Спектры оптической плотности исследовались в диапазоне 0.5-3.9 эВ. Установлено, что 

легирование ванадием приводит к смещению края фундаментального поглощения сульфида 

цинка в область меньших энергий. По величине смещения оценивалась концентрация ванадия 

в кристаллах ZnSe:V. Максимальная концентрация ванадия составила 1019 см-3 в кристаллах, 

легированных при 1320 К. 

Установлено, что легированием ванадием приводит к появлению серии линий 

примесного поглощения в видимой и ИК-области спектра. Положение этих линий оставалось 

неизменным при изменении температуры кристаллов и концентрации примеси ванадия. 

Оптическая плотность кристаллов в этих спектральных областях возрастала с ростом 

концентрации ванадия.  

В видимой области спектры оптической плотности кристаллов ZnS:V при Т=77 К 

характеризуются линиями внутрицентрового поглощения на 1.64, 1.74, 1.86, 1.92, 2.08, 2.30, 

2.37, 2.46, 2.56, 2.75, 2.86 и 2.99 эВ.  

ИК-поглощение кристаллов ZnS:V характеризуются линиями поглощения на 0.62, 0.88, 

0.97, 1.07, 1.19, 1.26, 1.32 и 1.46 эВ. Полученные результаты хорошо согласуются с 

результатами расчетов [1] энергетических состояний иона V2+ в кристаллической решетке 

сульфида цинка с учетом взаимодействия с ближайшими лигандами (Таблица 1, 4 колонка) и 

взаимодействия с большим количеством  лигандов (Таблица 1, 5 колонка).  

Проведенные исследования позволили установить природу внутрицентровых 

оптических переходов, обуславливающих оптические свойства кристаллов ZnS:V. 
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Таблица 1. 

Оптические переходы в кристаллах ZnS:V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
[1] Wei Q., Guo L.-X.,  W. Bing, Zhu X. M. Optical spectra and defect structure for V2+ ions in ZnS 
at low temperature// Physica B. – 2012. – V. 407. - P. 2808–2810. 

№ линии Еэксп, эВ Переход Ерасч, эВ[1] Ерасч, эВ[1] 
1 2.99 4T1(F)→2T1(F) 2.99 2.97 
2 --- 4T1(F)→2A2(F) 2.98 2.95 

3 2.86 4T1(F)→2T2(F) 2.83 2.80 
4 2.46 4T1(F)→2E2(G) 2.49 2.46 
5 2.38 4T1(F)→2T1(H) 2.40 2.35 
6 2.30 4T1(F)→2E(D) 2.32 2.29 
7 --- 4T1(F)→2T2(D) 2.31 2.27 
8 2.08 4T1(F)→2E(H) 2.11 2.09 
9 1.93 4T1(F)→2T1(H) 1.97 1.94 
10 1.86 4T1(F)→2T2(H) 1.90 1.88 
11 1.74 4T1(F)→2A1(G) 1.73 1.7 
12 1.64 4T1(F)→2T1(P) 1.62 1.62 
13 1.46 4T1(F)→4T1(P) 1.42 1.4 
14 1.32 4T1(F)→2T2(G) 1.32 1.32 
15 1.26 4T1(F)→2T1(G) 1.28 1.28 
16 1.19 4T1(F)→4А2(F) 1.14 1.14 
17 0.88 4T1(F)→2E(G) 0.82 0.82 
18 0.62 4T1(F)→4T2(F) 0.54 0.54 
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Лазерна обробка тонких приповехневих шарів Ge1-хSix 
 

С.М. Левицький, О.І. Власенко, П.О. Генцарь, І.Б. Янчук, С.Р. Лаворик  
 

Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова НАН України 
03028 м. Київ, проспект Науки, 41, levytskyi@ua.fm  

 

В даній роботі проведено оптичні (спектри відбивання та пропускання) дослідження 
твердих розчинів Ge1-хSix (х=0,85) до і після лазерного опромінення в діапазоні енергій 46,6 
мДж/см2 до 163,5 мДж/см2. Показано, що в області фундаментального оптичного переходу 
даного матеріалу відбиваюча здатність зменшується, а пропускання збільшується із 
збільшенням енергії лазерного опромінення. 

 
Як відомо існує багато способів поверхневої обробки функціональних матеріалів 

електронної техніки – це іонне бомбардування, лазерне опромінення або нанесення на 
поверхню плівок. Це приводить до зміни, зокрема, електричних і оптичних властивостей 
матеріалу, що є важливим для виробництва електронних пристроїв сучасного покоління. В 
останній час дуже успішно використовують для обробки поверхні (приповерхневих шарів) 
лазерне опромінення. В даній роботі досліджено вплив лазерного опромінення на оптичні 
властивості твердих розчинів Ge1-хSix. З цією метою було проведено дослідження спектрів 
відбивання і пропускання даних розчинів в області фундаментального оптичного переходу. 

Монокристали Ge1-хSix (x=0.85) вирощувалися методом кристалізації з розплаву (метод 
Чохральського). Із отриманого злитка, було вирізано зразки відповідної форми та розмірів. В 
подальшому зразки піддавались механічному шліфуванню та поліруванню. Наступним 
етапом була хімічна обробка кристалів.  

Зразки Ge1-хSix піддавались хімічній обробці поверхні матеріалу, а саме: промивання 
зразка в ацетоні (3-5 хв.) – змивання з поверхні залишків продуктів різки, мастик; 
промивання в метанолі (5 хв.); травлення поверхні у травнику Уайта (HNO3 + HF, 3:1) із 
швидкістю травлення 25 мкм/хв. Зразки травились протягом 2 хв.); промивання в метанолі (І) 
(5 хв.) та метанолі (ІІ) (5 хв.), де позначення (І) та (ІІ) відповідають двом різним посудинам, 
просушування кристалів. 
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Рис. 1. Спектри відбивання твердих розчинів Ge0,15Si0,85 в області фундаментального 

оптичного переходу Е0: вихідний зразок - крива 1 та зразки опромінені енергіями: 46,6 
мДж/см2; 102,3 мДж/см2; 163,5 мДж/см2 криві 2-4 відповідно. 
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На наступному етапі зразки піддавались лазерній обробці, а саме поверхня кристалу 
була рівномірно опромінена при кімнатній температурі (Т = 300 К) імпульсами 
випромінювання неодимового лазера (λ = 532 нм) наносекундної тривалості (τ = 7-8 нс) із 
густиною енергії Е від 46,6 до 163,5 мДж/см2. 
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Рис. 2. Спектри пропускання твердих розчинів Ge0,15Si0,85 в області фундаментального 

оптичного переходу Е0: вихідний зразок - крива 1 та зразки опромінені енергіями: 46,6 
мДж/см2; 102,3 мДж/см2; 163,5 мДж/см2 криві 2-4 відповідно. 

 
Із кількісного аналізу спектрів пропускання твердих розчинів Ge0,15Si0,85 визначено 

чисельне значення  фундаментального оптичного переходу Е0 даних зразків, яке дорівнює 
1,051 еВ (1180 нм). Слід відмітити, що пік показника заломлення відповідає 
фундаментальному краю поглинання. В той же час спад показника заломлення відповідає 
піку поглинання.  

В припущенні про лінійну залежність енергії Е0 від складу розчину х виконуються 
співвідношення: 

xkGeESiGeE xx ⋅+=− )()( 010       (1) 
)1()()( 010 xkSiESiGeE xx −−=− ,     (2) 

де Е0(Ge) = 0,66 еВ [1]; Е0(Si) = 1,11 еВ [1]; k =0,45 еВ. 
Теоретичне значення енергії Е0 обчислене за формулами (1) та (2) рівне 1,0425 еВ при 

складі розчину х = 0,85. Відхилення теоретичного значення енергії Е0 від 
експериментального значення енергії Е0 становить 0,0085 еВ. 

Як видно з рис. 1 та рис. 2 у наших експериментах спостерігається ефект просвітлення. 
Це результат інтерференції світла відбитого від границі повітря – просвітлюючий 
приповерхневий шар та від границі просвітлюючий приповерхневий шар – твердий розчин. 
Дана інтерференція приводить до взаємного гасіння відбитих світлових хвиль, а звідси до 
підсилення інтенсивності світла, що проходить. Згідно теорії максимальний ефект 
просвітлення досягається коли товщина просвітлюючого покриття кратна непарному числу 
четвертей довжин хвиль λ (

4
)12( λ

+= ld ; де ...,2,1,0=l ), а показник заломлення 

просвітлюючого покриття 2n визначається із співвідношення 31
2
2 nnn ⋅= , де 1n - показник 

заломлення середовища з якого падає світло на досліджуваний зразок (показник заломлення 
повітря), 3n - показник заломлення твердого розчину. 
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Якщо товщина приповерхневого шару в якому відбулись структурні перетворення 

кратна цілому числу півхвиль (
2
λld = ; де ...,2,1,0=l ), то відбиваюча здатність кристалів 

збільшиться, а пропускаюча здатність зменшується. 
Відбита світлова хвиля послаблюється тим сильніше, чим більша різниця 23 nn − . Якщо 

32 nn > , то інтерференція відбитих від границь просвітлюючого покриття променів, навпаки 
підсилить інтенсивність відбитої світлової хвилі. 

Як видно з рис. 1 при збільшенні енергії лазерного випромінювання від 46,6 мДж/см2 
до 163,5  мДж/см2 відбиваюча здатність досліджуваного матеріалу зменшується. Це означає, 
що різниця показників заломлення об’єму досліджуваного матеріалу та приповерхневого 
шару збільшується. Спектри пропускання (рис. 2) даних зразків показали, що існує повна 
кореляція із спектрами відбивання, тобто пропускання при збільшенні енергії лазерного 
випромінювання в цьому діапазоні збільшується.  

На рис. 3 показано залежності відбивання (а) та пропускання (б) досліджуваних зразків 
від енергії лазерного опромінення на довжині хвилі 1180 нм. 
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Рис. 3. Залежність відбивання (а) та пропускання (б) досліджуваних зразків від енергії 

лазерного опромінення на довжині хвилі 1180 нм. 
Таким чином, проведені дослідження показали, що під час лазерного опромінення 

відбувається лазерно-стимульовані структурні зміни приповерхневого шару твердого 
розчину Ge1-хSix, утворюється нова фаза в приповерхневому шарі з показником заломлення 
меншим, ніж показник заломлення твердого розчину. Із спектрів пропускання визначено, що 
енергія фундаментального оптичного переходу твердого розчину Ge1-хSix (х=0,85) Е0 
дорівнює 1,051 еВ. 
 

1. Ю П., Кардона М. Основы физики полупроводников. М. Физматлит., 2002 г., 506 с. 
 
 
Робота виконана в рамках цільової комплексної програми фундаментальних 

досліджень НАН України «Фундаментальні проблеми наноструктурних систем, 
наноматеріалів, нанотехнологій», проект № ІІ-53/17/8/13-Н. 
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Кристаллы  ZnТе:V как материал для фоторефракторов 
 

Ницук Ю.А., Варешкин А.А, Гищак И.Б., Грушко Е.В., Кушнир В.С. 
 

Одесский национальный университет имени И.И.Мечникова 
65026, г. Одесса, ул. Дворянская 2, nitsuk@onu.edu.ua 

 
Применение кристаллов теллурида цинка, легированные ванадием, позволяет получить 

хороший фоторефрактивный отклик. Благодаря этому свойству кристаллы ZnTe:V широко 

используются при изготовлении  оптических ограничителей мощности, оптических 

вычислительных машинах, и в производстве оптоволоконных путей. В связи с этим, 

исследование оптических свойств кристаллов ZnTe:V, установление природы оптических 

переходов в этих кристаллах является актуальным. 

В данной работе исследованы спектры оптической плотности кристаллов ZnTe:V 

полученных диффузионным легированием. Концентрация ванадия в полученных кристаллах 

определялась по смещению края фундаментального поглощения. Максимальная 

концентрация ванадия составила 3·1019 см-3 в кристаллах, легированных при 1170 К. 

Спектры оптической плотности исследовались в спектральной области 0.5-2.4 эВ. 

Установлено, что легирование ванадием приводит к появлению серии линий примесного 

поглощения в видимой и ИК-области спектра. Положение этих линий оставалось неизменным 

при изменении температуры кристаллов и концентрации примеси ванадия. Оптическая 

плотность кристаллов в этих спектральных областях возрастала с ростом концентрации 

ванадия.  

В видимой области спектры оптической плотности кристаллов ZnТе:V при Т=77 К 

характеризуются линиями внутрицентрового поглощения на 1.7, 1.80, 1.87, 2.13, 2.19 эВ.  

Оптические свойства кристаллов ZnТе:V в ИК-области обусловлены наличием линий 

поглощения на 0.62, 0.88, 0.97, 1.07, 1.19, 1.26, 1.32 и 1.46 эВ. В Таблице 1 приведены энергии 

оптических переходов в пределах иона V2+ и их идентификация. Эта таблица построена на 

основе наших экспериментальных результатов и наших расчетов энергетических состояний 

иона V2+ в ZnS, выполненных по диаграммам Танабе-Сугано. Наилучшее соответствие 

эксперимента и теории достигается при параметрах кристаллического поля ∆=3500 см-1 и 

В=500 см-1.  

Полосы поглощения на 2.13 и 1.07 эВ меняет свое положение при изменении 

концентрации ванадия и температуры кристаллов. Это свидетельствует о том, что данные 

полосы обусловлены фотоионизационными переходами с образованием ионов V3+ и V+ 

(Таблица 1). При этом процессе имеет место образование свободных носителей тока.  
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Таблица 1. 

                                   
Оптические переходы в кристаллах ZnTe:V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Таким образом, проведенные исследования свидетельствуют о том, что полученные 

кристаллы ZnTe:V могут быть использованы в качестве материала для фоторефракторов. 

№ линии Переход Еэксп, эВ Ерасч, эВ 
1 4T1(F)→2E(D) 2.19 2.18 
2 4Т1(F)+hν→ 3A2(F)+e-

c.b. 2.13 --- 

3 4T1(F)→2T2(D) 1.87 1.86 

4 4T1(F)→2T1(P) 1.80 1.83 

5 4T1(F)→2T1(H) 1.70 1.65 

6 4T1(F)→2E(H) 1.54 1.51 

7 4T1(F)→2T1(H) 1.46 1.41 

8 4T1(F)→2T2(H) 1.36 1.37 

9 4T1(F)→2A1(G) 1.21 1.22 

10 4T1(F)→4T1(P) 1.26 1.25 

11 4T1(F)→2T2(G) 1.20 1.23 

12 4Т1(F)+hν→5T2 (D)+e+
v.b 1.07 --- 

13 4T1(F)→2T1(G) 1.06 0.99 

14 4T1(F)→4А2(F) 0.7 0.7 
15 4T1(F)→2E(G) 0.93 0.94 
24 4T1(F)→4T2(F) 0.6 0.58 
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Апаратурна оптимізація світлодіодних засобів  
відображення інформації в комбінованій формі  

 
Зобов С. В. 

 
Одеська національна академія зв'язку ім. О.С.Попова, 

Україна, 65029, Одеса, вул. Ковальська, 1, onat@onat.edu.ua 
 

Система відображення інформації – це комплекс технічних засобів, що забезпечують 
подання інформації в формі, зручній для зорового сприйняття людиною. Сфера застосування 
пристроїв відображення інформації надзвичайно широка – це центри управління, 
телекомунікаційні мережі, електроенергетика, телебачення, транспорт, ситуаційні центри, 
виробництво тощо. 

Проектування засобів відображення включає створення інформаційної моделі з 
урахуванням особливостей даних, які подаються, та ергономічних параметрів людини-
оператора, що суттєво впливає на вибір параметрів індикатора, розробку схеми керування 
ним, побудову інших модулів системи, які зберігають, передають та обробляють необхідні 
дані. Найбільш вдалим с точки зору побудови надійної ергатичної системи є використання 
комбінованої форми виводу інформації, яка забезпечує ефективну передачу даних оператору 
в умовах, що постійно змінюються. Виходячи зі специфічних вимог, які пред’являються до 
систем візуалізації, обираються відповідні технологічні та конструктивні рішення. Суттєвий 
вплив на будову системи відображення мають її загальна надійність, ціна використаного 
обладнання, вартість робіт з інсталяції та введення в експлуатацію, а також вартість 
подальшого технічного обслуговування. Однак найпростішим та найефективнішим 
критерієм оптимізації систем візуалізації є апаратурна мінімізація прийнятих 
функціональних рішень. 

Робота присвячена розробці та практичній реалізації шляхів апаратурної мінімізації 
засобів відображення інформації в комбінованій дискретно-аналоговій та цифровій формі на 
світлодіодному індикаторі, в основі яких лежать дослідження ергономічних параметрів 
систем візуалізації, принципів та методів формування зображень на інформаційному полі з 
напівпровідникових випромінювачів. 

В роботі досліджена побудова системи передавання та відображення інформації. 
З’ясовані загальні вимоги, що пред’являються до функціональних елементів ергатичної 
системи, в якій отримується первинна інформація, далі послідовно обробляється за 
відповідними алгоритмами та передається по каналах зв’язку для тимчасового зберігання, а 
потім використовується для формування зображення, що у спеціальній формі передає дані 
оператору по візуальному каналу. Показано, що оптимізація засобів відображення інформації 
проводиться по чотирьох групах параметрів системи: а) інформаційно-технічних; 
б) конструктивно-технічних; в) техніко-економічних та г) інженерно-психофізіологічних. 

Особлива увага приділена групі інженерно-психофізіологічних характеристик, які визначають 
функціональну надійність ергатичної системи та впливають на побудову візуального каналу передачі 
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даних людині-оператору. Визначені обмеження по світлотехнічних, енергетичних та геометричних 
параметрах інформаційного поля індикаторних засобів, на основі яких оптимізується електрооптичний 
перетворювач, що генерує візуальний сигнал в системі. 

Розглянуто ряд інформаційних моделей, які суттєво впливають на передачу інформації 
оператору. Показано, що при змінних експлуатаційних умовах обладнання найбільш доцільно 
використання комбінованих моделей, які складаються з компонентів моделей різних класів, що 
забезпечує отримання оптимізованих до різних, іноді таких, які суперечать одна одній, вимог щодо 
ергатичної складової системи, що створюється. Поєднання дискретно-аналогової та цифрової 
форми подання даних з використанням світлодіодного індикатора забезпечує оптимальний 
комплекс характеристик по усіх чотирьох групах параметрів ергатичної системи. 

Запропоновано принцип побудови мінімізованих засобів комбінованої індикації, що 
використовує послідовне формування сигналів управління компонентами інформаційного поля: 
аналоговий сигнал – код управління цифровим індикатором – код управління шкальним індикатором.  

В роботі представлена технічна реалізація запропонованого принципу на основі поширеного і 
дешевого інтегруючого аналого-цифрового перетворювача, який має вихід для управління 3,5-
розрядним світлодіодним семисегментним цифровим індикатором. Істотною особливістю пристрою є 
те, що дискретність шкального відліку в 20 разів нижче, ніж у цифрового, внаслідок чого крок 
відлікових індексів при оптимальних габаритних розмірах шкали складає 0,5…1,3  мм Це відповідає 
діапазону значень, що забезпечують найкращі умови зчитування та розшифровки інформації, яка 
відображається на дискретно-аналоговому індикаторі. В результаті розроблений пристрій має високий 
рівень комплексу техніко-економічних і ергономічних характеристик. 

Практична спрямованість проведених досліджень і розробки засобів комбінованої індикації 
забезпечує високу ефективність використання одержаних рішень на основі світлодіодних 
індикаторних елементів при створенні як серійних виробів, так і  контрольно-діагностичних і 
вимірювальних приладів та приладів відображення систем управління складними і мобільними 
об'єктами. 
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Особливості мікроплазм у світлодіодних InGaN/GaN 
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На сьогодні домінує тенденція виготовлення світлодіодних InGaN/GaN гетероструктур 

з великою площею для збільшення світлового потоку при енергоощадному освітленні 
різноманітних споруд та приміщень. Але при цьому виникає проблема оперативного 
виявлення та контролю електрично активних протяжних дефектів у таких гетероструктурах 
потужних світлодіодів (СД), які погіршують їх функціональні параметри та навіть 
призводять до виходу з ладу [1]. Відомо, що такі протяжні дефекти в ряді випадків є 
причиною так званого мікропазмового (МП) пробою. По характеристиках МП проводиться 
контроль якості та прогнозування надійності багатьох приладових напівпровідникових 
структур різного призначення, в тому числі і на основі нітриду галію. Проте у потужних (Iном 
= 350…500 мА) InGaN/GaN СД, в тому числі різних світових виробників, мікроплазми 
цілеспрямовано не вивчені.  

В роботі встановлено закономірності МП пробою та описано характеристики МП у 
InGaN/GaN гетероструктурах різних типів від різних виробників. Показано, що такі 
величини як напруга появи люмінесценції (включення) U1МП і струм першої мікроплазми 
І1МП, їхня кількість NМП при заданій напрузі, а також спектри люмінесценції мікроплазм 
пов'язані (корелюють) з технологією виготовлення InGaN/GaN гетероструктур на різних 
підкладках, яка у свою чергу визначає наявність критичних протяжних дефектів, величину 
світлового потоку та однорідність струмопрохождения.    

Серед таких типів потужних світлодіодів як Golden Drаgon+ Osram (Si підкладка), XPE 
Cree (SiC підкладка), FYLP Foryard (Al2O3 підкладка) гетероструктура на SіC підкладці має 
найкращі функціональні параметри та має максимальну величину U1МП і мінімальні 
величини І1МП, NМП. Гетероструктура на сапфіровій підкладці має найбільш низькі 
функціональні параметри та має найменшу величину U1МП, а величини І1МП і NМП - найбільші.  

У спектрах МП зареєстровано донорно-акцепторну люмінесценцію у GaN-шарах, 
рекомбінацію у InGaN квантовій ямі (КЯ) та на глибоких рівнях дефектів. Виявлено 
відмінності в інтенсивності так званої ”жовтої” люмінесценції для структур, виготовлених на 
різних підкладках, що зумовлено різним ступенем їх дефектності [2]. 

Зареєстровано короткохвильовий зсув піку люмінесценції квантової ями при 
мікроплазмовому пробої по відношенню до піку електролюмінесценції квантової ями при 
номінальному струмі, пов'язаний з компенсацією зворотним електричним полем вбудованого 
п’єзоелектричного поля у КЯ.  
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УВЕЛИЧЕНИЕ КВАНТОВОГО ВЫХОДА 
ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ БЕСКОРПУСНОГО СВЕТОДИОДА 

ИНФРАКРАСНОГО ДИАПАЗОНА ИЗЛУЧЕНИЯ. 
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Значительная часть генерируемого излучения светоизлучающих структур теряется в 
кристалле за счет эффектов поглощения, френелевского отражения на границе раздела и за 
счет полного внутреннего отражения на границе кристалл-среда, в которую выводится 
излучение. Величина потерь, связанных с переходом излучения через границы раздела, 
определяется разницей в показателях преломления граничащих слоев. Дефекты структуры, 
такие как дислокации и точечные дефекты также приводят к существенному увеличению 
доли безызлучательных переходов и ухудшению характеристик светоизлучающих приборов.  

Доля выходящего во внешнюю среду излучения определяет такой параметр 
излучающего диода, как внешний квантовый выход люминесценции. Для увеличения 
внешнего квантового выхода люминесценции существенную роль играет структурные 
параметры материала, а также конструкция полупроводниковой структуры. 

В работе на основе конструктивных и технологических особенностей, методом 
жидкофазной эпитаксии с использованием изовалентного металла-растворителя висмута, 
предложена конструкция светодиода, позволяющая получить более существенный внешний 
квантовый выход люминесценции [1]. 

Сечение конструкции светодиода представлено на рис.1 
 

 
РИС.1.  СЕЧЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ СВЕТОДИОДА. 
 
Прибор состоит из следующих элементов: подложка n-типа GaAs 1, 

интерференционное зеркало з четырех слоев n+Al0,8Ga0,2As - n+GaAs  2,  n - слой GaAs  3,    
p - слой GaAs  4, интерференционное зеркало з четырех слоев p+GaAs - p+Al0,8Ga0,2As 5 с 
отверстием, посреди которого просветляющее покрытие p+Al0,5Ga0,5As 6, омические 
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контакты 7, расположенные на тыльной стороне интерференционного зеркала 5 и на 
подложке 1. Толщина p+ и n+ слоев d=λ/4, где λ-длина волны излучения. 

Показано, что фотоны отражаясь от интерференционных зеркал, могут вывестись 
через просветляющее покрытие и тем самым увеличить внешний квантовый выход 
люминесценции. 

Формирование p и n – слоя светодиода происходит методом жидкофазной эпитаксии в 
одном технологическом цикле, при легировании амфотерной примесью кремния с добавкой 
в расплав висмута. При этом количество висмута в расплаве  соответствует значению 5-15 
ат.%, а доля кремния рассчитывается по формуле nSi = 0,8 (1 – nBi/nGa) ат.%. Наличие 
висмута в расплаве дает возможность понизить концентрацию фонових примесей, а также 
понизить плотность дислокаций [2], что также ведет к повышению квантового выхода 
люминесценции. 

Данные технологические и конструктивные особенности позволили получить 
внешний квантовый выход люминесценции на 4-5 % выше по сравнению со структурами 
выращенными без интерференционных зеркал на основе галлиевого растворителя 

Помимо увеличения внешнего квантового выхода люминесценции наличие зеркал 
уменьшает поглощение излучения подложкой и омическими контактами, благодаря чему при 
работе прибор менее нагревается и соответственно уменьшается степень деградации 
светодиода из-за уменьшения размывания  p-n перехода. 
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Последнее десятилетие наблюдается большой темп развития светодиодной техники, 

которая используется в осветительных приборах. Исследование их эффективности 
показывают, что они являются наиболее перспективными энергосберегающими источниками 
белого света. Качество света белых светодиодов принято характеризировать с помощью их 
индекса передачи цвета (CRI), максимальное значение которого равно 100.  

В современных белых светодиодах используются фотолюминофоры на основе 
гранатов (YAG:Ce, TAG:Ce, GAG:Ce), спектры люминесценции которых имеют слабую 
интенсивность в диапазонах длин волн 490 – 510 нм и 600 – 780 нм. В результате этого CRI 
таких источников света в диапазоне коррелированной цветовой температуре 4000 – 7000К 
порядка 70.  

 Идея данной работы заключалась в использовании люминесцентного  излучения 
органического красителя (люминофора) для заполнения «провала» в спектре 
неорганического люминофора. Эксперименты проводились с использованием матричного 
спектрорадиометра HAAS-2000.  

Для исследования изготавливались композитные пленки с органическими 
фотолюминофорами (разработанные ГНУ НТК  Институт монокристаллов НАН Украины) и 
с неорганическим – Gd3Ga5O12:Ce и Y3Al5O12:Ce. Исследуемые образцы возбуждались 
излучением синего светодиода с максимумом на длине волны 457нм. 

В результате проведенных исследований, было показано, что при использование 
органических красителей совместно с неорганическими люминофорами удается повысить 
CRI до 95. Стоит отметить, что при индексе цветопередачи больше 90 возможно изменять 
коррелированную цветовую температуру от 3500 до 7000 K.  

Так на рис. 1 представлено спектр люминесценции комбинированных пленок, CRI= 
94, 4 при коррелированной цветовой температуре 4573 К. 

 
 
 

 
 

 

Рис. 1. Колориметрический  спектр комбинированных пленок с CRI=94,4 
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Халькогеніди металів IV підгрупи Періодичної таблиці (Ge, Sn, Pb) – перспективні 
напівпровідникові матеріали. Станум телурид – базовий матеріал для термоелектричних 
перетворювачів теплової енергії в електричну, що функціонують в інтервалі температур 
(500-800) К, а також фотоприймальних і випромінювальних структур інфрачервоного 
діапазону оптичного спектра [1]. 

У зв’язку з інтенсивним розвитком тонкоплівкових технологій та нанотехнологій 
відкриваються нові можливості застосування напівпровідникових матеріалів і наноструктур 
на їх основі. При цьому на порядок денний постають питання, пов’язані із впливом 
технологічних факторів на весь комплекс процесів, що супроводжують отримання цих 
структур із різним характером самоорганізації. 

Станум телурид характеризується односторонньою областю гомогенності яка повністю 
зміщена в бік надлишку телуру відносно стехіометричного складу і має максимальну 
протяжність від 50,1±0,1 до 50,9±0,1% атомного вмісту телуру при 873 К. Телурид олова 
завжди виявляє провідність р-типу і має високу концентрацію дірок, яка зростає із 
збільшенням вмісту телуру: від р=2·1020см-3 при насиченні оловом до 1,5 1021см-3 при 

насиченні телуром за умови 
відпалу при температурі 973 К [2]. 

Покращення термоелектрич-
них параметрів SnTe пов’язана з 
необхідністю зменшення 
концентрації носіїв струму 
шляхом зміни дефектності ґратки. 
Це можна реалізувати легуванням 
домішками, або ж відповідним 
катіонним заміщенням у твердих 
розчинах. При цьому досягається 
зростання коефіцієнта термо-
е.р.с., питомої електропровідності 
при незначній зміні коефіцієнта 
теплопровідності. 

Актуальними є дослідження 
природи домінуючих точкових 
дефектів, їх взаємодії у SnTe, 
вивченням механізмів 
дефектоутворення при легуванні 
та утворенні твердих розчинів. 
Метою цієї роботи є дослідження 
домінуючих дефектів у 
нестехіометричному p-SnTe, 
легованого Sb i Bi. 

Система SnTe:Sb 

 
Рис. 1. Залежності: рухливості (µ-1), питомої 
електропровідності (σ-2), термо-е.р.с. (α-3) 
нестехіометричного стануму телуриду від вмісту 
Стибію. 
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В інтервалі малих концентрацій домішки Стибію (до 0,1-0,2 ат.%) значення рухливості, 
питомої електропровідності та термо-е.р.с. спадають. За межами вказаної області складів 
спостерігається падіння α, а σ та µ зростають. Стибій введений у малих кількостях, збільшує 
концентрацію основних носіїв р-типу, відіграючи роль акцепторної домішки. Наступне 
збільшення концентрації домішки призводить до зміни акцепторної дії донорної [2]. 

Система SnTe:Bi  
При введенні Бісмуту всі 

властивості плавно змінюються в 
межах області гомогенності: що 
супроводжується зменшенням 
концентрації носіїв заряду (р-2), 
питомої електропровідності (σ-1), 
коефіцієнта термо-е.р.с. (α-3). В 
області вмісту домішки Бісмуту 
більше 0,4-0,6 ат.% спостерігається 
плато на усіх концентраційних 
залежностях. Це може свідчити або 
про межу області гомогенності, або 
про початок процесів 
комплексоутворення. 

У результаті проведених 
експериментальних та теоретичних 
досліджень вивчено основні 
механізми дефектоутворення при 
легуванні нестехіометричного 
станум телуриду Стибієм і 
Бісмутом, визначено 
концентраційні межі реалізації 

кожного з механізмів. Характер зміни властивостей систем SnTе-Sb і SnTе-Bi при вмісті Sb 
більше, ніж 0,2 ат.% і у всьому концентраційному інтервалі легування для Bi(2 ат.%) 
свідчить про те, що основним механізмом розчинення домішки є заповнення катіонних 
вакансій. При малих дозах легування Стибієм (до 0,1 ат.%) відбувається його вкорінення в 
кристалічну ґратку SnTе, вміст Бісмуту вище 1,5-2 ат.% у SnTe супроводжується виділенням 
фази Ві2Te3 [3]. 

Актуальною постає проблема пов'язана з дослідженням точкових дефектів у кристалах 
IV-VI підгруп і розробкою фізико-хімічних основ керування їх видом за умов синтезу сполук, 
вирощування кристалів, відпалів. Їх розв’язання може відкрити нові можливості ефективного 
використання у різних областях науки і техніки. Пропонований у роботі огляд систематизує 
отримані результати із вище визначених проблем фізико-хімічного напівпровідникового 
матеріалознавства телуриду олова. 
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Рис. 2. Залежності: питомої електропровідності (σ-1), 
концентрації носіїв струму (р-2), термо-е.р.с. (α-3) 
нестехіометричного стануму телуриду від вмісту 
Бісмуту. 
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На сьогоднішній день фотоелектричні пристрої у всьому світі забезпечують 
отримання близько 20 ГВт електричної потужності. Майже 90 % її виробляється 
кремнієвими фотоелектричними перетворювачами, ефективність яких вже практично 
досягла розрахункової межі. В зв’язку з постійним щорічним приростом фотоелектричної 
енергії на 30-40 % суттєво зростають площі сонячних панелей та кількість матеріалу, що йде 
на їх виготовлення. Оптимальним вирішенням даної проблеми є перехід до використання 
тонкоплівкової технології для виготовлення сонячних батарей. Однак, у цьому аспекті 
монокристалічний кремній не є ефективним матеріалом через непрямозонність його 
енергетичної структури і, як наслідок, недостатньо високий коефіцієнт поглинання 
сонячного випромінювання у видимому і ближньому інфрачервоному діапазонах (1-2 еВ). 
Перехід до використання прямозонних матеріалів може суттєво знизити товщину шару 
напівпровідника, який би повністю поглинав падаюче сонячне випромінювання. 

Виходячи з цього, в останні декілька років як реальна перспектива для розвитку 
сонячної енергетики стали розглядатися четверні сполуки типу Cu2ZnSnS4 (CZTS), 
Cu2ZnSnSe4 (CZTSe) або Cu2ZnSn(S,Se)4, в яких кожен з компонентів є досить поширеним в 
земній корі, дешевим і не токсичним. За відносно короткий термін ККД окремих зразків 
фотоперетворювачів на цих матеріалах вже перевищив 10 % [1]. Однак перехід від 
атомарного Si або бінарної сполуки CdTe до потрійних CuInS2 (типу CIS) або четверних 
(типу CZTS) напівпровідникових сполук, породжує ряд не тільки технологічних, але і 
фундаментальних фізичних проблем. Пов'язані вони з близькими значеннями енергій 
формування різних кристалографічних форм цих матеріалів (зокрема, структур кестеріту і 
станіту для CZTS), впливом можливої значної нестeхіометрії (надлишок або нестача Cu та 
елементів II і IV груп), дуже високою концентрацією власних структурних дефектів різної 
природи [2-4]. 

Метою даної роботи було отримання даних про структурну досконалість плівок CZTS 
в залежності від співвідношення компонентів (стехіометрії), температури підкладки (Tsub) 
при осадженні і режимів термічного відпалу. 

Плівки Cu2ZnSnS4, які досліджувалися в даній роботі, були отримані шляхом 
осадження бінарних (подвійних) з'єднань ZnSe, CuSe і SnSe на скляну підкладку з шаром 
молібдену при номінальній температурі підкладки 100°С або 350°С з подальшим 
високотемпературним відпалом. 

Для дослідження структурних властивостей плівок Cu2ZnSnS4 було використано 
метод лазерної мікрораманівської спектроскопії. Для збудження раманівських спектрів 
використовувалося випромінювання Ar+-лазеру з довжиною хвилі 514.5 нм. Щоб не 
впливати на структуру плівки в процесі вимірювання раманівських спектрів, потужність 
лазерного випромінювання вибиралася мінімально-достатньою для їх запису. Всі 
вимірювання проводилися при кімнатній температурі. 

На рис. 1 показані раманівські спектри плівок CZTS зразків. Аналіз 
експериментальних спектрів свідчить, що в процесі вищеописаного технологічного процесу 



Лашкарьовські читання – 2013 

 118

Рис. 1. Раманівські спектри плівок 
Cu2ZnSnS4, які були сформовані одразу після напилення (крива 1,) та після відпалу в 
атмосфері Ar при температурі 600оС (крива 2). Напилення проводили на підігріті підкладки з 
номінальними температурами Tsub=100оС (рис.1, а) і Tsub=350оС (рис.1, б). 

 
дійсно формуються Cu2ZnSnS4 сполуки. В їх спектрах ми спостерігали дві найбільш 
інтенсивні смуги, які відповідають добре відомим смугам CZTS кестеріт структури. Для 
кестеріт структури відношення компонентного складу Cu/(Zn+Sn) ≥ 1 є найбільш 
сприятливим. Співвідношення компонент Cu/(Zn+Sn) зразків, які напилялися на підкладку з 
Tsub=100оС становить 1,04 (крива 1, а); 1,56 (крива 2, а), а для підкладки з Tsub=350оС 
становить 1,24 (крива 1, б); 2,46 (крива 2, б) відповідно. З рис. 1, а (крива 2) видно, що відпал 
покращує структурну досконалість плівки, а на рис. 1, б подібного ефекту не спостерігається. 
Спектр не відпаленого зразка рис. 1, б (крива 1) майже співпадає зі спектром рис. 1, а (крива 
2). При напиленні на підкладку з температурою Tsub=350оС без відпалу ми можемо говорити 
про формування структури кестеріту з відповідними частотами характерних смуг 289 см-1 і 
339 см-1 [5]. Звідси можна зробити висновок, що більш ефективно здійснювати напилювання 
плівок на підігріту підкладку з Tsub=350оС, які в подальшому не потрібно відпалювати, 
оскільки відпал призводить до зсуву спектрів у високочастотну область. Даний ефект може 
бути зумовлений збільшенням концентрації міді (Cu-rich) у плівці [6]. Дане припущення 
також узгоджується зі значенням співвідношення компонент Cu/(Zn+Sn) для зразків з 
температурою відпалу 600оС, для яких спостерігається завищений вміст Cu. 
 В даній роботі показано, що раманівська спектроскопія є ефективним методом 
діагностики Cu2ZnSnS4 структур, яка дозволяє аналізувати їх структурну досконалість. 
Встановлено, що сформовані плівки мають структуру кестеріту, без включень додаткових 
фаз. Також проаналізовано вплив температури відпалу на компонентний склад. 
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ВПЛИВ УЛЬТРАЗВУКОВОЇ ОБРОБКИ НА ГЛИБОКІ 
ЦЕНТРИ РЕКОМБІНАЦІЇ В КРИСТАЛАХ ZnS:Cu,Mn 

 
А.В. Безпальченко, М.Ф. Буланий, А.А. Горбань, О.В. Коваленко 

 
 Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара 

Anna.bezpalchenko@gmail.com 
 

У сполуках AIIBVI дислокації, володіючи далекодіючими електричними і пружними 
полями, ефективно розсіюють носії струмy, що проявляється у генераційно-рекомбінаційних 
процесах, які протікають за участю центрів з глибокими рівнями. 

Рис. 1. Схема локалізації електронних пасток (D+-центри) в області 
просторового заряду дислокації (3). А- - центри DA-комплексів розміщуються 
симетрично на відстані rC від ядра дислокації (1) та її інверсного шару (2).  rm′ - 
міжатомні відстані в розподілених DA-комплексах 

 
В наш час встановлено, що люмінесцентні властивості напівпровідників ZnS в значній 

мірі визначаються ефектам міжцентрової взаємодії, яка виявляється при утворенні донорно-
акцепторних пар (ДАП).  
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Рис. 2. Спектр фотолюмінесценції кристалу ZnS:Cu,Mn до (а) та після (b) 

ультразвукової обробки, крива (с) показує результат віднімання а від b.  
Тривалість ультразвукової обробки – 90 хвилин 
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Дослідження фотолюмінесценції (ФЛ) кристалів ZnS:Cu,Mn до і після ультразвукової 
(УЗ) обробки показали, що в них спостерігаються характерні для самоактивованих кристалів 
смуги випромінювання з 520 нм. 

Вплив УЗ зводиться до зростання інтенсивності ФЛ, при цьому спектральне 
положення смуг випромінювання не змінюється. 
Смуга, локалізована в короткохвильовій області спектра викликана, мабуть, центрами 
світiння, утвореними іонами домішкової міді і власними дефектами основи.   

Так як описані центри різні за своєю природою, то зміна відносної смуг при переході 
від стаціонарного до динамічного збудження цілком логічна, і дозволяє провести поділ 
спектра люмінесценції зразка на елементарні смуги методом Аленцева-Фока (рис.3).  
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Рис. 3. Спектр ФЛ монокристалу ZnS:Cu,Mn, разкладений  

на елементарні смуги до УЗ обробки (T = 300 K, λзб. = 470 нм)  
 

Спектр складається з шести елементарних смуг: λmax = 520 нм, 466 нм, 486 нм, 502 нм, 
542 нм та 580 нм. 

Мідь створює акцепторні рівні в забороненій зоні. Основний рівень марганцю 
розташований у валентній зоні, а збуджений – в забороненій, досить далеко від краю зони 
провідності. 

Поодинокі молекули міді, що беруть участь у випромінюванні, є іони Cu+, а молекули 
марганцю впроваджуються за принципом заміщення і являють собою двічі іонізовані 
молекули Mn2+. Розглянемо ФЛ кристалу ZnS:Cu,Mn після впливу УЗ коливань (рис.4). 
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Рис. 4. Спектр ФЛ монокристалу ZnS:Cu,Mn, разкладений на елементарні 

 смуги після УЗ обробки (T = 300 K, λзб. = 470 нм, tУЗ = 90 хв) 
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Обробка кристалів УЗ приводить до зростання інтенсивності елементарних смуг та 
зміни їх напівширини. 

Вплив УЗ коливань призводить до зсуву спектру ФЛ в сторону довгих довжин хвиль. 
Величина зсуву дорівнює 0.039 еВ. «Сгладжується» область поблизу λmax = 480 нм. 
Величина зсуву в цьому місці дорівнює 0.07 еВ. 
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Рис. 5. Спектри ФЛ кристала ZnS:Cu,Mn до (а) та після (b) УЗ обробки  

(T = 300 K, λзб. = 470 нм, tУЗ = 90 хв) 
 

Процес зміни спектральних характеристик в ZnS зумовлений наявністю рухомих 
дислокацій, що мають сильний електричний заряд. Саме механічна деформація призводить 
до руху дислокацій, при взаємодії яких з полем УЗ коливань, відбувається збудження 
(іонізація) атомів домішки з наступними випромінювальними переходами. Сильний заряд 
дислокацій зумовлений великою часткою іонної складової хімічного зв’язку між атомами Zn 
і S. 

З фізичної точки зору цей процес можна пов’язати з явищем тунелювання електронів 
домішкових центрів світіння в електричному полі рухомих дислокацій, що виникають при 
пластичній деформації кристала.  
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Вплив власних та домішкових точкових дефектів на 
електронно-енергетичні характеристики моноселеніду олова 

 
Блецкан М.М. 

 
Ужгородський національний університет, вул. Підгірна, 46, 88000, Ужгород, Україна 

e-mail: crystal_lab457@yahoo.com 
 
Моноселенід олова (SnSe) відноситься до шаруватих сполук типу AIVBIV, які 

кристалізуються в ромбічній структурі, симетрія якої описується просторовою групою 16
h2D  

(Pcmn). Наявність односторонньої області гомогенності у сполуки SnSe приводить до того, 
що кристали моноселеніду олова завжди виростають з відхиленням від стехіометрії у бік 
надлишку селену, мають р-тип провідності, велику концентрацію (1017–1018) дірок і як, 
наслідок, вони є низькоомними і слабофоточутливими. Таким чином, у формуванні 
електричних і фотоелектричних властивостей шаруватих кристалів SnSe важливу роль 
відіграють власні точкові дефекти, головним чином, катіонні вакансії. Ефективним способом 
модифікації цих властивостей моноселеніду олова є введення донорних домішок Sb і Bi, які 
компенсують акцепторні стани, створені катіонними вакансіями, внаслідок «залічування» 
останніх. 

З метою розширення функціональних можливостей кристалів і тонких шарів SnSe, 
важливим є планування експериментів, напрямлених на цілеспрямоване регулювання їх 
електронних властивостей шляхом зміни природи і концентрації власних точкових дефектів 
у процесі їх вирощування та після ростової термообробки, а також за рахунок введення 
різних за природою домішок. Необхідно відмітити, що у більшості робіт з оптимізації 
властивостей моноселеніду олова використовують емпіричні підходи. Натомість планування 
експериментів з направленого регулювання властивостей кристалів і плівок SnSe потребує 
розвитку адекватної мікроскопічної теорії їх електронно-енергетичних характеристик. 
Вирішення цієї задачі у значній мірі залежить від успіхів в дослідженні електронної 
структури і природи міжатомних взаємодій дефектних кристалів SnSe з використанням 
сучасних обчислювальних методів квантової хімії. Теоретичні дослідження залежності 
різних макроскопічних характеристик матеріалу від хімічного складу, структурної 
модифікації і його електронної структури є суттєвим кроком у вирішенні цієї проблеми. 

У даній роботі приводяться результати першопринципних квантово-хімічних 
розрахунків електронної структури кристалів SnSe з власними (ізольовані вакансії в 
катіонній VSn й аніонній VSe підґратках, дефекти по Френкелю та антиструктурні дефекти) та 
домішковими (домішки заміщення M→Sn, де M = P, Sb, Bi, In, Ga) точковими дефектами. 
Розрахунки зонної структури, повної й парціальних густин станів та зарядової густини 
бездефектних і дефектних кристалів SnSe виконані з використанням методу функціонала 
густини в наближенні суперкомірки 2×2×1. В якості вихідної структури для побудови 
суперкомірок була взята структура ромбічного SnSe з параметрами кристалічної ґратки 
a = 4.445, b = 4.153, c = 11.501 Å [1] в установці Pcmn. Для суперкомірок, за допомогою яких 
моделювалися дефекти, проводилася релаксація атомів поблизу дефекту. 

Електронна енергетична структура бездефектного ромбічного SnSe складається із 
трьох повністю заповнених валентних підзон (рис. 1, а): низькоенергетичної (від –14.15 до  
–12.70 еВ нижче рівня Фермі), генетично зв’язаної з 4s-станами селену з невеликою 
домішкою 5s- і 5p-станів олова; середньої (–8.63 ÷ –5.63 еВ), сформованої 4р-орбіталями 
селену і 5s-орбіталями неподіленої електронної пари олова; високоенергетичної (–5.53 ÷  
–0.25 еВ), яка містить гібридизовані Se4p- і Sn5p-орбіталі. Сама нижня смуга зони 
провідності SnSe формується 5p-станами олова і 4р-станами селену у співвідношенні ∼2:1.   

Наявність вакансій олова і селену, а також домішок заміщення у кристалічній ґратці 
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SnSe приводить не тільки до зміщення електронного енергетичного спектра як цілого і рівня 
Фермі, але й до перебудови всього енергетичного спектра електронів (рис. 1, б–г). Так, 
електронні стани катіонної вакансії у SnSe розміщуються в глибині валентної зони поблизу 
верха смуги 4s-станів селену при Ev = –11.9 еВ (рис. 1, б). Крім того, у забороненій зоні 
поблизу верха валентної зони катіонні вакансії формують локальний акцепторний рівень, 
глибина залягання якого 0.33 еВ. Натомість аніонна вакансія створює у забороненій зоні два 
донорних рівні, з глибинами залягання  0.18 і 0.38 еВ нижче дна зони провідності. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Аналіз хвильових функцій локалізованих станів катіонної й аніонної вакансій у 

забороненій зоні SnSe показав, що ці стани в основному сформовані з р-орбіталей, 
локалізованих на найближчих сусідах, з незначною домішкою s- і p-станів атома-вакансії. Це 
узгоджується з фактом, що вершина валентної зони SnSe сформована гібридизованими 4р-
станами селену та 5p- і 5s-станами олова. Локалізовані стани катіонної вакансії в глибині 
валетної зони при ∼ –12 еВ в основному складаються із s-орбіталей (рис. 1, б), локалізованих 
на найближчих сусідах-аніонах. У першому наближенні можна вважати, що стани, зв’язані з 
вакансією, побудовані в основному з орбіталей обірваних зв’язків, як це має місце у 
дефектних кристалах SnS [2], ізоструктурних SnSe. 

При введенні в SnSе домішки Sb (Bi) за рахунок взаємодії Sb 5s- (Ві 6s-) з 4s- і 4р-
орбіталями найближчих атомів селену в спектрі матриці виникають нові стани: один нижче 
Sе 4s-смуги, а другий в щілині між зайнятими смугами Sе 4s і Sn 5s + Sе 4p (рис. 1, г). Крім 
того, 5р-стани Sb (Bi 6p-) вносять вклад у формування верхньої валентної підзони й нижньої 
підзони зони провідності матриці. У забороненій зоні нижче дна зони провідності 
утворюється локальний Sb 5p- (Ві 6р)-подібний рівень, який повинен бути зайнятий одним 
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Рис. 1. Повні (TDOS) й парціальні (pDOS) густини станів бездефектного (а) та дефектних 
кристалів SnSe з вакансіями VSn (б) і VSe (в) та з домішкою заміщення Sb→Sn (г). 
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електроном. Даний стан можна інтерпретувати як донорний рівень, який відіграє важливу 
роль у нерівноважних процесах. 

Результати розрахунку густини заряду валентних електронів бездефектного кристала, 
кристала з наявними катіонними вакансіями і домішковими атомами сурми у вигляді карт 
електронної густини для двох характерних площин (001) і (010) наведені на рис. 2. З аналізу 
контурних карт бездефектного кристала (рис. 2, а і б) випливає, що в обох площинах є 
спільні контури густини ρ(r), які охоплюють атоми селену і олова, що належать одному 
двошаровому пакету. У межах одного двошарового пакета спостерігається підвищення 
електронної густини на ділянках між атомами партнерами уздовж зв’язку Sn–S (зв’язуючий 
заряд). Ці зв’язуючі заряди мають р-подібний характер. Таким чином, зарядова густина в 
бездефектних шаруватих кристалах SnSe концентрується в основному всередині двошарових 
пакетів, у той час як між шарами електронна густина мінімальна, що є відображенням 
шаруватого характеру кристалічної будови даної сполуки. Наявність незначного перекриття 
хвильових функцій, що відносяться до атомів найближчих сусідніх двошарових пакетів, 
обумовлено станами неподіленої електронної пари олова, напрямленої в сторону 
міжшарового простору (рис. 2, б). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Карти зарядової густини катіонних вакансій у кристалах SnSe (рис. 2, в, г) 

демонструють, що найбільш істотні зміни зарядів відбуваються у двох найближчих сферах 
оточення. Механізм збурюючої дії вакансії пов’язаний зі зміною електронних станів 
найближчих до VSn атомів селену. Відбувається перехід частини Sе4p-станів в область 
незв’язуючих станів. У випадку домішки заміщення основну роль в ефектах ковалентного 
зв’язку (рис. 2, д, е) між домішкою сурми і найближчими атомами селену відіграють Sе 4p–
Sb 5p-взаємодії. 
[1] H. Wiedemeier, H.G. Schnering, Z. Kristallogr. – 1978. – Bd. 148. – S. 295–303. 
[2] З.А. Джахангирли,  Журнал физ. химии. – 2010. – Т.84, №9. – С.1687–1690. 

Рис. 2. Карти просторового розподілу густини валентного заряду, проведені в двох площинах 
(001) – (а, в, д)  та (010) – (б, г, е), кристалів SnSe: а, б – бездефектного; в, г – з вакансією VSn; 

д, е – з домішкою заміщення Sb→Sn. 
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Перспективи практичного використання інтеркальованих літієм шаруватих кристалів 

SnSe2 для створення високоефективних літій-іонних акумуляторів [1], а також виготовлення 
гетероструктур SnS2-SnSe2-SnS2 методом ван-дер-ваальсової епітаксії [2] та створення 
елементів пам’яті на ефекті зміни фазового стану [3] стимулюють подальше вивчення 
фізичних властивостей диселеніду олова, розуміння природи яких неможливе без детального 
дослідження електронної структури. На теперішній час розрахунки зонної структури 2Н-
політипу SnSe2 вже проводилися в рамках методу напівемпіричного псевдопотенціалу [4], 
параметризованого й напівемпіричного методу сильного зв’язку [5], напівемпіричного 
методу ЛКАО [6]. Були розраховані зонна структура та густини електронних станів. Однак 
повного та узгодженого опису всієї сукупності теоретичних й експериментальних даних як 
для простого 2Н-політипу, так і для інших більш складних політипів SnSe2 ще не отримано. 

У даній роботі з використанням теорії функціонала густини (DFT) розраховані 
енергетична зонна структура, повна й локальні парціальні густини станів, а також 
просторовий розподіл густини валентного заряду в 2Н-політипі SnSe2. Виконано 
симетрійний аналіз, який дозволив встановити симетрію хвильових функцій в ряді 
високосиметричних точок зони Брилюена та встановити структуру зонних зображень 
валентних зон і визначити актуальні позиції Викофа в елементарній комірці 2Н-SnSe2. 
Розрахована зонна структура зіставлена з дисперсійними кривими E(k), побудованими за 
результатами вимірювання кутової залежності спектрів фотоемісії.  

Кристалічна структура. Структура 2H-SnSe2 відноситься до структурного типу CdI2, 
основу якої становлять паралельні площині (001) тришарові пакети – «сендвічі» (–Se–Sn–Se–) 
(рис. 1, а). У кристалічній структурі 2Н-SnSe2 атоми олова знаходяться в центрі ідеального 
октаедра [SnSe6], у вершинах якого розташовані атоми Se (рис. 1, б). Ці октаедри, 
зв’язуючись між собою ребрами, формують тришарові пакети. Тришарові пакети 
накладаються один на одного таким чином, що шари атомів халькогену завжди утворюють 
щільне пакування. Всередині тришарових пакетів зв’язок має іонно-ковалентний характер, а 
зв’язок між тришаровими пакетами здійснюється переважно силами Ван-дер-Ваальса, чим й 
обумовлена сильна анізотропія фізичних властивостей кристалів даного політипу. Симетрія 
кристалічної ґратки 2Н-політипу характеризується просторовою групою 3

3dD (P 3 m1) з 
параметрами: а = b = 3.811; с = 6.141 Å; γ = 120° [7]. Елементарна комірка 2Н-політипу SnSe2 
(рис. 1, б) містить три атоми, що належать тільки одному тришаровому пакету. 

Рис. 1. Кристалічна структура (а) і елементарна комірка (б) 2H-SnSe2. 
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Зонна структура і густини станів. Енергетичні зони 2Н-SnSe2, розраховані методом 
функціонала густини з врахуванням спін-орбітальної взаємодії, наведені на рис. 2, де за нуль 
енергії прийнятий останній заповнений стан. Повна ширина зайнятих зон становить 14.2 еВ. 
Врахування спін-орбітальної взаємодії в 2Н-SnSe2 приводить до розщеплення двічі 
вироджених станів Г6(∆so ;  0.08 еВ), Г5(∆so ; 0.23 еВ), А6(∆so ; 0.3 еВ), А5(∆so ; 0.33 еВ), 
H3(∆so ; 0.1 еВ), K3(∆so ; 0.05 еВ) і до зняття виродження вздовж деяких напрямків у зоні 
Брилюена та істотно не впливає на величину непрямої забороненої зони (Egi = 0.55 еВ), яка 
формується непрямими переходами із точки Г4 в точку вздовж напрямку U1, тобто не міняє 
місць локалізації максимуму верха валентної зони й мінімуму зони провідності. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Відомо, що першопринципні розрахунки, у наближенні локальної густини в рамках 

узагальненої теорії функціонала густини, точно описуючи дисперсію валентних зон, завжди 
дають занижені значення для енергетичної щілини між валентними станами й станами зони 
провідності. Із аналізу експериментальних спектрів фундаментального поглинання 
монокристалів 2H-SnSe2, вирощених з газової фази, випливає, що мінімальна щілина 
обумовлена непрямими забороненими переходами з енергетичною щілиною Egi = 1.03 еВ. 
Для узгодження даних розрахунку з експериментом нами проведене коректування 
результатів прямих розрахунків, підгонкою їх під експериментальне значення Egi. З цією 
метою зона провідності на рис. 2 зміщена вгору по енергії на величину 0.48 еВ відносно 
вершини валентної зони.  

Для перевірки правильності чисельних розрахунків електронної структури шаруватих 
кристалів 2H-SnSe2 дуже важливим є зіставлення розрахункових дисперсійних кривих E(k) з 
дисперсійними кривими, побудованими за результатами вимірювань ультрафіолетових 
фотоелектронних спектрів з кутовим розділенням [8]. Кутова залежність спектрів фотоемісії 
електронів з поверхні (001) шаруватих кристалів 2Н-SnSе2 при збудженні синхротронним 
випромінюванням досліджена авторами [8] в двох режимах: 1) зі зміною полярного кута в 
інтервалі 0–72 ° відносно нормалі до поверхні (001) при сталій енергії падаючих фотонів 
hν  = 21 еВ; 2) зі зміною енергії падаючих фотонів при сталому полярному куті θ = 45 о. 
Дисперсійні криві шести верхніх валентних зон 2Н-SnSе2 для напрямку Г–М–Г зони 
Брилюена, побудовані за положенням піків в спектрі УФЕС залежно від полярного кута, 
наведені на рис. 3 і зіставлені з теоретично розрахованими дисперсійними кривими. Як 
видно із цього рисунка, між розрахунковими, з врахуванням спін-орбітальної взаємодії, та 
експериментальними дисперсійними кривими спостерігається задовільне узгодження. 
Енергія випромінювання 21 еВ виявилась недостатньою для того, щоб дослідити дві самі 
нижні валентні зони, розташовані на 12–15 еВ нижче вершини валентної зони.  

Інформацію про внески атомних орбіталей в кристалічні стани 2H-SnSe2 дають 
розрахунки повної (TDOS) і локальних парціальних (pDOS) густин станів, наведених на 

Рис. 3. Експериментальні (пунктирні  
лінії) [8] і розраховані (суцільні лінії)  

дисперсійні криві E(k||) вздовж  
напрямку Г–М–Г ЗБ 2H-SnSe2.
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Рис. 2. Електронна структура 2Н-SnSe2. 
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рис. 4. Найбільш низькоенергетична зв’язка із двох заповнених зон, розташованих в 
інтервалі від –14.14 еВ до –11.87 еВ нижче вершини валентної зони, сформована переважно 
4s-орбіталями селену, з незначною домішкою 5s- і 5p-станів олова. Відокремлена середня 
валентна зона (–7.69 ÷ –5.35 еВ) відділена від двох нижніх заповнених зон енергетичною 
щілиною 4.17 еВ і утворена гібридизованими Sn 5s- і Se 4p-станами, які відповідають за 
ковалентну складову хімічного зв’язку в октаедрах [SnSe6]. Самою складною за будовою є 
верхня зв’язка валентних зон (від –5.05 до 0 еВ), що має змішаний характер за участю 4р-
станів Se й 5р-станів Sn, і за своїм складом умовно ділиться на дві частини: нижню (–5.05 ÷  
–2.0 еВ), сформовану Se 4p- і Sn 5p-орбіталями, відповідальними за ковалентні р-р зв’язки 
Sn–Se і верхню (–2.0 ÷ 0 еВ), утворену переважно 4р-орбіталями селену, яка забезпечує 
слабку взаємодію між сусідніми тришаровими пакетами. Сама нижня незайнята зона в 2H-
SnSe2 відділена від інших незаповнених зон забороненим інтервалом 0.41 еВ. Для нижньої 
зони провідності характерна гібридизація 5s-станів олова з 4р-орбіталями селену в 
співвідношенні ∼1:3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На відміну від фотоелектронних спектрів з низькою енергією збудження (hv = 21 еВ), 

де кутова залежність ФЕС в основному пов'язана з дисперсією енергетичних зон (рис. 3), 
метод рентгенівської фотоелектронної спектроскопії (РФЕС) з кутовим розділенням при 
енергії збудження фотонів hv = 1500 еВ дозволяє безпосередньо вивчати кутову залежність 
перерізу фотоемісії електронів (просторову симетрію структури валентних зон). В спектрі 
РФЕС, взятому з роботи [9] і наведеному на рис. 5, а, в інтервалі енергій 0–16 еВ нижче 
вершини валентної зони спостерігається п’ять чітких максимумів. Для ідентифікації природи 
цих максимумів нами проведені розрахунки локальних парціальних густин валентних 
електронних px,y-, pz-станів селену в 2Н-SnSe2 (рис. 5, б). Ширина смуг і положення окремих 
максимумів теоретичних й експериментальних РФЕС кривих добре узгоджуються. При зміні 
кута вильоту відбувається перерозподіл інтенсивностей окремих смуг в РФЕС спектрі, на 
підставі чого можна зробити висновки про симетрію хвильових функцій валентної зони.  
 
[1] Choi J., Jin J., Jung I.G., et al. // Chem. Commun. – 2011. – V.47, №18. Р. 5241–5243. 
[2] Schlaf R., Pettenkofer C., Jaegermann W. // J. Appl. Phys. – 1999. – V. 85. – P. 6550–6556. 
[3] Chung K.M., Wamwangi D., Woda M., et al. // J. Appl. Phys. – 2008. – V. 103. – P. 083523. 
[4] Fong C.Y., Cohen M.L. // Phys. Rev. B. – 1972. – V. 5, № 8. – P. 3095–3101. 
[5] Robertson J. // J. Phys. C: Solid State Phys. – 1979. – V. 12, № 22. – P. 4753–4766.  
[6] Murray R.B., Williams R.H.  // J. Phys. C: Solid State Phys. – 1973. – V. 6. – P. 3643–3651.  
[7] Palosz B., Salje E. // J. Appl. Crystall. – 1989. – V.22,  №6. − P. 622–623. 
[8] Bertrand Y., Solal F., Levy F.  // J.Phys. C:Solid State Phys. – 1984. – V.17. – P.2879–2888. 
[9] Ley L., Williams R.H., Kemeny P.C. // Nuovo Cimento. B. – 1977. – V. 39, № 2. – P. 715–719. 

Рис. 4. Повна (TDOS) і парціальні (pDOS) 
густини станів 2H-SnSe2. 
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Вимірювання електродних потенціалів процесу хімічного 
полірування CdTe, ZnxCd1-хTe та CdхHg1-xTe 

розчинами системи І2–НІ 
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Розвиток електроніки та ІЧ-техніки вимагає як розширення кола напівпровідників, так і 

більш детального дослідження вже відомих матеріалів, які застосовуються для розробок її 
елементної бази. Хімічна модифікація поверхні напівпровідникових матеріалів та плівок є 
невід’ємною складовою частиною технології виготовлення різноманітних приладів сучасної 
електроніки. Незважаючи на те, що технології отримання та фізико-хімічні властивості CdTe 
та твердих розчинів на його основі досліджуються вже упродовж тривалого часу, 
залишається цілий ряд не вирішених питань, в першу чергу це стосується проблем 
одержання досконалих монокристалів, хімічної обробки поверхні і процесів, що 
відбуваються при цьому [1]. CdTe і тверді розчини на його основі являють інтерес з точки 
зору практичного застосування при виготовленні світлочутливих елементів і абсорбційних 
фільтрів, анізотропних термоелектричних елементів, термоелектричних сенсорів та пасивних 
оптичних деталей − імерсійних лінз і вікон. CdTe застосовується також для отримання 
високоефективних сонячних батарей, γ- і Х-детекторів, ZnxCd1-xTe − для лазерів у видимій 
частині спектра, CdxHg1-xTe (KPT) − для виготовлення фотоприймачів далекого і середнього 
ІЧ-діапазону [2]. Для обробки напівпровідників на основі CdTe часто використовуються 
галогенвмісні розчини [3], а щоб швидкості розчинення були досить низькими, 
використовують розчини йоду в органічних [4-6] та полярних розчинниках [7]. 

В роботі проведено потенціометричне дослідження процесу хімічного розчинення 
напівпровідників CdTe, Zn0,04Cd0,96Te, Zn0,1Cd0,9Te, Cd0,2Hg0,8Te, з яких готували точкові 
електроди за допомогою індієвої пайки та ізолювали хімічно стійким композитом 
EVICROL® .Для приготування травильних розчинів використовували йодидну кислоту (НІ) – 
54 %, ч.д.а та йод (І2) – х.ч. Електродні потенціали вимірювали за допомогою іонометру И-
160М при температурі 293 ± 0,5 К в статичному режимі. Електродом порівняння слугував 
насичений хлор-срібний електрод з потенціалом 0,2445 В. 

Залежність значень електродних потенціалів від часу розчинення напівпровідників у 
розчинах різного складу представлено на рис. 1. Видно, що в більшості випадків електродні 
потенціали процесу саморозчинення зменшуються, що свідчить про наявність хімічної 
взаємодії, при цьому формується якісна полірована поверхня напівпровідника. Для CdTe та 
для Cd0,2Hg0,8Te існують розчини, які призводять до пасивації поверхні, в результаті чого на 
ній утворюються плівки різного складу. У випадку кадмій телуриду це розчин, що містить 3 
мас. % йоду в йодидній кислоті, а для Cd0,2Hg0,8Te – 3 та 6 мас. % йоду. Ці розчини не 
можуть бути використані для процесу полірування, оскільки окисно-відновний потенціал 
розчину не достатній для окиснення компонентів монокристалу до водорозчинних йонів. 

На основі отриманих значень електродних потенціалів робимо припущення про 
проходження наступних реакцій (1-4) при розчиненні досліджуваних твердих розчинів, 
аналогічно до результатів роботи [3]: 

CdTe + 3І2 → CdІ2 + TeІ4       (1) 
Zn0,04Cd0,96Te + 3І2 → 0,96 CdІ2 + 0,04 ZnI2 + TeІ4  (2) 
Zn0,1Cd0,9Te + 3І2 → 0,9 CdІ2 + 0,1 ZnI2 + TeІ4    (3) 
Cd0,2Hg0,8Te+ 3І2 → 0,8 HgІ2 + 0,2 CdI2 + TeІ4   (4) 

Графік залежності зміни середніх значень електродних потенціалів процесу розчинення 
від концентрації окисника (І2) у травильному розчині представлено на рис. 2. 
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Рис. 1. Залежність електродних потенціалів CdTe (а), Zn0,04Cd0,96Te (б), Zn0,1Cd0,9Te (в), 
Cd0,2Hg0,8Te (г) від часу травлення в розчинах з вмістом 3 (1), 6 (2), 9 (3), 12 (4) та 15 
мас. % І2 (5) в НІ. 

 
З графіку видно, що чим більша концентрація йоду, тим вищі значення електродних 

потенціалів полірування CdTe та твердих розчинів на його основі. Це пояснюється 
зростанням швидкості травлення, що в свою чергу призводить до покращення якості 
полірованої поверхні. 

 
Рис. 2. Залежність електродних потенціалів CdTe (1), Zn0,04Cd0,96Te (2), Zn0,1Cd0,9Te (3), 

Cd0,2Hg0,8Te (4) від концентрації I2 в травильному розчині системи I2–НІ. 
 

Встановлено, що збільшення вмісту Zn у твердому розчині спричинює зростання 
потенціалу полірування. Це пояснюється збільшенням швидкості травлення 
напівпровідників та різниці електродних потенціалів системи “напівпровідник – травильна 
композиція”. При заміщенні атомів кадмію на атоми цинку має збільшуватись значення 
електродних потенціалів, оскільки цинк є більш активним ніж кадмій, і чим більше цинку, 
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тим більшою повинна бути електрорушійна сила даної системи, що і спостерігається, тобто, 
чим більший вмісту Zn у твердому розчині, тим якість поверхні зразків після травлення в 
одному і тому ж розчині покращується. 

Таким чином, в результаті проведення експериментальних досліджень побудовано 
залежності “склад розчину – електродні потенціали” для CdTe, ZnxCd1-xTe та CdxHg1-xTe і 
встановлено, що чим більша концентрація окисника (йоду) у травильних розчинах системи 
I2 – HІ, тим вищими є значення електродних потенціалів розчинення CdTe та твердих 
розчинів на його основі. Встановлено, що збільшення вмісту Zn у складі твердого розчину 
спричинює зростання електродного потенціалу, при цьому покращується якість полірованої 
поверхні напівпровідника. На основі отриманих значень електродних потенціалів зроблено 
припущення про проходження можливих реакцій при розчиненні CdTe та твердих розчинів 
на його основі у йодвмісних травильних композиціях на основі водних розчинів системи І2–
НІ. 
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Прямозонний широкозонний напівпровідник ZnO (Еg ~ 3,3 еВ при кімнатній 
температурі) є перспективним матеріалом для розробки приладів, випромінюючих в 
ультрафіолетовому (УФ) діапазоні спектра, поверхнево-акустичних перетворювачів, 
хімічних сенсорів, фотодетекторів, тощо. Модифікація фізичних властивостей цього 
багатообіцяючого напівпровідникового матеріалу шляхом легування його різноманітними 
домішками крім того, що робить його багатофункціональним та перспективним для 
різноманітних застосувань, дозволить, що варто підкреслити, вирішити проблему контролю 
концентрації власних дефектів донорного типу в ZnO, яка в свою чергу генерує проблеми 
нестабільності параметрів приладів на його основі.  

Легування акцепторною домішкою азоту та азотом з донорною домішкою алюмінію 
ZnO зазвичай застосовують з метою отримання стабільного р-типу провідності, збільшення 
розчинності азоту в гратці оксиді цинку та, як було встановлено в наших роботах [1, 2], для 
покращення фотоелектричних властивостей різних типів детекторів УФ випромінювання на 
його основі. Доповідь має за мету встановити вплив легування азотом та співлегування 
азотом з алюмінієм ZnO на його внутрішні та валентні стани електронів, та як результат, на 
зміни в катіонній та аніонній підгратках, дефектній підсистемі оксиду. 

Отже, леговані плівки оксиду цинку були вирощені шляхом високочастотного (ВЧ) 
магнетронного розпилювання нелегованих та легованих алюмінієм композиційних цинкових 
мішеней [3] на Si (100) підкладках з використанням методу пошарового росту. Легування 
азотом проводили в процесі росту плівок ZnO, додаючи азот (N2) в камеру осадження під 
тиском від 0,1 до 0,3 Па до киснево-аргонової суміші робочих газів. При цьому підтримували 
постійними такі робочі параметри: потужність ВЧ розряду склала 200 Вт; тиск кисню та 
аргону – 0,7 та 1 Па, відповідно;  температура підкладки – 400 °С;   відстань мішень-
підкладка – 7 см та час 4-стадійного осадження – 60 хвилин. Таким чином, були 
сконденсовані леговані азотом (ZnO:N) та співлеговані азотом та алюмінієм  (ZnO:N,Al) 
плівки оксиду цинку.   

 

Вплив входження азоту та азоту з 
алюмінієм в плівки ZnO в процесі їх росту на 
хімічний стан поверхні та електронну структуру 
атомів матриці - прекурсору було досліджено за 
допомогою методу рентгенівської 
фотоелектронної спектроскопії (РФС) на 
електронному спектрометрі UHV-Analysis-
System. РФС - спектри нелегованих, легованих 
азотом та співлегованих азотом з алюмінієм  
плівок ZnO представлені на рис. 1.  

Як видно із рис. 1, в інтервалі енергій 
зв’язку 1100 - 0 еВ на РФС-спектрах 
досліджуваних плівок ZnO присутні інтенсивні 
піки O 1s (531 еВ), Zn 2p3/2 та Zn 2p1/2 (з 
енергією зв’язку відповідно 1021 та  1044 еВ), 
які відповідають внутрішнім  рівням  матричних 

Рис. 1.  Рентгенівські фотоелектронні 
спектри нелегованої плівки ZnO (1), 
легованої азотом плівки ZnO – ZnO:N 
(CN=0,70 ваг.%) (2) та співлегованої азотом 
з алюмінієм плівки оксиду цинку - 
ZnO:N,Al (CN=1,1 ваг.%) (3). 



Лашкарьовські читання – 2013 

 132

елементів вюрцитної структури ZnO (рис. 1) [4]. Слабкий пік при 72,6 еВ (спектр 3 на рис. 1) 
відповідає 2p станам Al плівки ZnO:N,Al. Відсутність піку при 74,3 еВ в спектрі плівки 
ZnO:N,Al  – характерного значення для валентного стану Al в Al2O3, свідчить про те, що Al 
замістив Zn в катіонній підгратці оксиду.  

 
Рис. 2. РФС N 1s - спектри плівок ZnO:N 
(CN=0,70 ваг.%) (1) і ZnO:N,Al (CN=1,1 
ваг.%) (2).  

Для РФС - спектрів легованих азотом 
плівок ZnO характерна наявність слабких N1s-
ліній, які локалізовані в енергетичному 
діапазоні 395 - 415 еВ (рис. 2). У цьому 
енергетичному інтервалі спостерігаються дві 
компоненти N1s - спектрів, які можуть бути 
спричинені наявністю в досліджуваних плівках 
двох різних хімічних зв’язків атомів азоту з 
оточуючими атомами. Низькоенергетична 
компонента N1s - спектрів локалізована в 
області енергії зв’язку 398,3 еВ спричинена 
хімічними зв’язками N - Zn, які виникають в 
результаті заміщення атомів кисню на атоми 
азоту при акцепторному легуванні азотом ZnO.  

Поява високоенергетичної компоненти при енергії зв’язку 408,4 еВ пояснюється 
присутністю хімічних зв’язків N - O, які можуть бути викликані адсорбованими атомами 
азоту на поверхні оксиду. Отже, наявність піку N1s - спектру з енергією зв’язку ∼398,3 еВ 
підтверджує факт входження акцепторної домішки азоту як у випадку легування тільки 
азотом (крива 1 рис. 2), так і у випадку його входження в кристалічну гратку ZnO  разом з 
алюмінієм (крива 2 рис. 2). 

На рис. 3 представлені РФС - спектри внутрішніх O1s - електронів плівок ZnO з різним 
вмістом азоту. Асиметрична форма  РФС - спектрів внутрішніх O1s - електронів та наявність 
двох особливостей тонкої структури вказує на те, що кисень існує в плівці в двох хімічних 
станах, пов’язаних з поверхневими хімічними зв’язками O - Zn та O - N. Апроксимація РФС-
спектрів внутрішніх O1s - електронів функцією Гауса на дві компоненти, дозволила більш 
детально проаналізувати вплив входження азоту в гратку оксиду цинку на хімічний стан 
кисню. В результаті чого виявлено, що О1s - спектр складається з двох компонент: з 
положеннями при 530,08±0,05 еВ та при 532,02±0,05 еВ. Перша компонента відповідає 
зв’язкам O - Zn. Друга компонента є пропорційною концентрації вакансій кисню (Vo) в ZnO.  

Співвідношення хімічних станів кисню в оксиді цинку в результаті впровадження в 
його гратку азоту можна оцінити, розрахувавши відносну частку кожної компоненти (ВЧК)  

 
ВЧКі = Iі /Iп                                        (1) 

де Iі –  інтегральна інтенсивність і-ї компоненти, Iп - інтегральна інтенсивність піку, 
який розкладається на компоненти.  

 
Результати розкладу О1s - спектру на компоненти, які обумовлені різними  станами 

кисню в залежності від концентрації азоту, представлені на рис. 4. 
Частка зв’язків O - Zn в приповерхневому шарі нелегованого ZnO складає 32 %; решта 

68 % зв’язків відносяться до вакантних вузлів кисню, що можуть заповнюватись азотом (рис. 
4). Зі збільшенням концентрації азоту в гратці оксиду цинку спостерігається перерозподіл 
хімічних зв’язків, а саме, збільшується ВЧК, що відповідає за зв’язки O - Zn, на 23 %, та 
відповідно зменшується компонента, що відповідає за кисневі вакансії. Таким чином, можна 
стверджувати, що входження азоту в плівки ZnO знижує концентрацію кисневих вакансій в 
приповерхневому шарі шляхом їх пасивації (зменшується ВЧК, яка відповідає за кисневі 
вакансії). 
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Рис. 3. РФС - спектри внутрішніх O1s - 
електронів плівок ZnO (1), ZnO:N (CN=0,70 
ваг.%) (2) та ZnO:N,Al (CN=1,1 ваг.%) (3).  

Рис. 4. Розклад РФС - спектрів внутрішніх 
О1s - електронів на компоненти в залежності 
від концентрації азоту. 
 

РФС - спектри валентних електронів нелегованої та легованої азотом плівок ZnO можна 
умовно розбити на  три  енергетичні  діапазони,  котрі  позначені  на  рис.  5  як  А,  B  та  C.  
Особливості   тонкої   структури   в   енергетичному  діапазоні 2 - 8 еВ   нижче   рівня   Фермі 

 

(область А) формуються O2p - станами, котрі 
гібридизовані з Zn4s - та Zn4p - станами. В 
енергетичному діапазоні, що відповідає 
області В РФС - спектрів (∼11 еВ нижче 
рівня Фермі), переважають вклади 3d - станів 
цинку, а область С (∼23 еВ нижче рівня 
Фермі), сформована 2s - станами кисню. У 
випадку нелегованого оксиду цинку 
максимум області В,  яка формується 3d - 
станами    цинку, локалізований при 11,94 еВ. 
Легування азотом ZnO спричиняє суттєве 
збільшення півширини та зміщення в бік 
менших енергій зв’язків максимуму вказаної  
області   РФС – спектру валентних 
електронів.  Шляхом   лінійної   апроксимації 

Рис. 5. РФС - спектри валентних електронів 
плівок ZnO (1), ZnO:N (CN=0,70 ваг.%) (2) та 
ZnO:N,Al (CN=1,1 ваг.%) (3). 

краю валентної зони (інтервал енергій 4 - 6 еВ), було оцінено положення рівня Фермі, 
відрахованого від максимуму валентної зони (МВЗ). Для нелегованого ZnO положення 
рівеня Фермі становить 3,14 еВ, тобто знаходиться близько до дна зони провідності. Таке 
положення рівня Фермі обумовлює n-тип провідності, що пов’язано з відхиленням від 
стехіометричного складу в нелегованому ZnO. При збільшенні концентрації азоту в ZnO з 
0,70 до 1,1 ваг.%, положення рівня Фермі опускається з 2,54 еВ до 2,11 еВ, відповідно. Такий 
зсув рівня Фермі відносно положення останнього для нелегованого оксиду - 3,14 еВ, 
пов’язаний зі збільшенням концентрації акцепторної домішки азоту та формуванням 
хімічних зв’язків Zn-N, що відповідає впровадженню іонів азоту в кисневу підгратку. 

Отже, методом рентгенівської фотоелектронної спектроскопії на основі комплексного 
аналізу та узагальнення продемонстровано, що азот входить в гратку ZnO, заміщаючи кисень 
в аніонній підгратці, та зсуває рівень Фермі в бік максимуму валентної зони. Легування 
азотом ZnO приводить до зменшення концентрації донорних дефектів – вакансій кисню.  
[1] A.I. Ievtushenko, G.V. Lashkarev, V.I. Lazorenko, V.A.Karpyna, et al. PSS (а), 207, 7, p. 1746 

(2010).  
[2] L.A. Kosyachenko, G.V. Lashkarev, V.M. Sklyarchuk, A.I. Ievtushenko, et al. PSS(а), 207, 8, 

p. 1972 (2010). 
[3] A.I. Ievtushenko, G.V. Lashkaryov, V.V. Strelchuk, et al.  MiNT,  33, p. 243 (2011). 
[4] J. Moulder, W.F. Stickle, P.E. Sobol, K.D. Bomben, J. Chastain Handbook of X-ray Electron 

Spectroscopy // Minnesota: Perkin-Elmer, 1992. – 261 p.  
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Синтез і диференційно-термічний аналіз сплавів Cd0.95-

xMnxZn0.05Te 
 

Копач В. В., Копач О. В., Фочук П. М., Щербак Л. П. 
 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 
v.malovaniuk@gmail.com 

 
На даний момент розведені магнітні напівпровідники (РМН) четверних сплавів 

привертають більше уваги, ніж потрійні [1]. Це пов’язано із тим, що їх параметри є більш 
контрольованими. Наприклад, сталу ґратки і ширину забороненої зони четверних сплавів 
можна більш чітко контролювати, в той час, як ширина забороненої зони потрійних систем 
може зменшуватися або збільшуватися при зменшенні сталої ґратки [2]. Таким чином, 
четверні сполуки Cd1-x-yMnxZnyTe є кращими матеріалами для створення оптоелектронних 
приладів та датчиків магнітного поля, ніж потрійні Cd1-xMnxTe чи Cd1-xZnxTe. Метою нашої 
роботи є дослідити процеси плавлення і кристалізації сплавів Cd0.95-xMnxZn0.05Te, що дасть 
можливість покращити структуру вирощених кристалів. 

Синтезовано Cd0.95-xMnxZn0.05Te при x=0,05-0,25 із елементарних матеріалів у скло-
графітовому тиглі у вертикальній печі із заданим градієнтом для запобігання сублімації 
компонентів. Маса синтезованих сплавів складала 5-10 г. Максимальна температура синтезу 
становила 1428 K. Диференційно-термічний аналіз проводили на сконструйованій на кафедрі 
автоматизованій установці. Швидкість нагріву (охолодження) становила 5 та 10 К/хв, а 
тривалість витримки 10, 30 та 60 хв. Як еталон використовувався високочистий кварц. 
Температуру фіксували платино-платинородієвою термопарою (тип S). Точність визначення 
температури складала ± 1.5 K.  

Експериментальні дослідження показали, що температура топлення синтезованих 
сполук знижується із збільшенням концентрації MnTe (рис.1, а), а температура кристалізації 
підвищується із збільшенням концентрації MnTe (рис.1, б), тобто послаблюється тенденція 
до переохолодження розплаву. 
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Рис. 1. Залежність температури топлення (а) та кристалізації (б) сплавів Cd0.95‐xMnxZn0.05Te 
від вмісту MnTe 

 
На основі отриманих результатів побудовано графіки залежності об'ємної частки твердої 

фази при топленні зразків Cd0.95-xMnxZn0.05Te від температури проміжної витримки (рис. 2) в 
процесі їх нагрівання. 
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Рис. 2. Залежність об'ємної частки твердої фази при топленні зразка Cd0.90Mn0.05Zn0.05Te 
від температури проміжної витримки в процесі нагрівання 

 
При збільшенні температури витримки розплаву об'ємна частка твердої фази 

закономірно зменшується, причому зміна швидкості нагріву (охолодження) з 10 до 5 К/хв 
практично не впливає на значення об'ємної частки твердої фази. Аналогічні залежності 
спостерігаються і при інших концентраціях MnTe. 
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Хімічне травлення поверхні нелегованих та легованих кристалів 
ZnSe розчинами Н2О2 – HBr – Н2О 

 
Кравцова А.С., Стратійчук І.Б. 

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

03028 м. Київ, пр. Науки, 41, e-mail:  graceful_anna@mail.ru 
 

В роботі розроблено методики формування полірованої поверхні кристалів ZnSe, 
ZnSe(Al), ZnSe(Te), які включають механічну різку зливків, вирощених методом Бріджмена, 
на пластини, шліфування і хімічне травлення. Вперше для одержання високоякісної 
полірованої поверхні цих напівпровідників запропоновано бромвиділяючі травильні 
композиції Н2О2 – HBr – Н2О. Встановлено залежності швидкостей травлення кристалів від 
складу розчинів, їх перемішування та температури, побудовано діаграми “склад травника – 
швидкість травлення”, визначено концентраційні межі поліруючих розчинів. Швидкість 
травлення визначали за зменшенням товщини кристалів до і після травлення електронним 
індикатором TESA DIGICO 400 з точністю ± 0,2 мкм. Мікроструктуру поверхні зразків 
досліджували за допомогою універсального контрольного мікроскопу ZEISS JENATECH 
INSPECTION з цифровою відеокамерою при збільшенні от 25× до 1600×. 

Механічне шліфування зразків проводили послідовно водними суспензіями абразивних 
порошків марок М 10 та М 5. Для видалення порушеного шару товщиною ≈ 100–150 мкм, 
який залишився після механічної обробки, проводили хіміко-механічне полірування (ХМП) 
пластин цинк селеніду розробленим нами універсальним травником H2O2 – HBr – ЕГ зі 
швидкістю травлення VХМП = 13,8-18,2 мкм/хв. Процес ХМП проводили впродовж 5 хв при Т 
= 291 К з використанням, обтягнутого батистовою тканиною, скляного полірувальника, на 
який подається готовий травильний розчин зі швидкістю 2 мл/хв. Після завершення 
ХМП зразки одразу промивали 0,01 М водним розчином Na2S2O3, дистильованою водою та 
ізопропіловим спиртом (ІПС) з використанням ультразвуку(УЗ) при Т = 308 К за схемою: 

 
0,01 М Na2S2O3 ⎯→⎯ в 1х Н2О ⎯→⎯ в 1х  Н2О ⎯→⎯ в 1х Н2О ⎯→⎯ в 5х ІПС (УЗ.) 

 
За даними профілографічних досліджень шорсткість поверхні кристалів ZnSe після 

ХМП розчинами H2O2 – HBr – ЕГ складає 1,95-6,03 nm. 
Кінцевий етап обробки – процес хіміко-динамічного полірування (ХДП) проводили з 

використанням методу диску, що обертається, при Т = 283–308 К та швидкості обертання 
диску γ = 36–120 хв–1. Виявлено, що травильні суміші, які містять 10–16 об.% Н2О2 в HBr, є 
поліруючими для зразків ZnSe, ZnSe(Al), ZnSe(Te), при цьому значення швидкостей ХДП 
(VХДП) змінювалися в межах 12–23 мкм/хв. 

Введення до складу базового розчину на основі H2O2 та HBr третього компоненту (в 
даному випадку H2O) сприяє розширенню області стабільних складів травників, кращому 
розчиненню і дає можливість регулювати швидкість травлення. Вибір досліджуваного 
інтервалу складів для системи H2O2–HBr–H2O зумовлений необхідністю виключити області 
існування пасивуючих, двофазних та селективних розчинів. Вказаним умовам відповідають 
розчини, що містять від 10 до 16 % Н2О2 в HBr (сторона АС концентраційного трикутника), а 
вміст третього компоненту досягає максимум в точці В. 

Для експериментальних досліджень було обрано концентраційний інтервал розчинів, 
обмежений трикутником АВС, де об’ємне співвідношення компонентів H2O2: HBr: H2O в 
вершинах А, В, С складає відповідно (об. %): А – 10:90:0, В – 10:10:80, С – 16:84:0. Із 
залежностей швидкості травлення нелегованого і легованого ZnSe від складу травильних 
композицій H2O2–HBr–H2O (Т = 298 К, γ = 86 хв–1) побудовано діаграми “склад травника - 
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швидкість травлення”, а також встановлено концентраційні границі поліруючих (область I), 
селективних (область II) та неполіруючих (область III) розчинів. 

 

 

Рис. 1. Концентраційна залежність (Т = 
298 К і γ = 86 хв–1) швидкості травлення 
(мкм/хв) кристалів ZnSe при об’ємному 
співвідношенні компонентів системи 
H2O2 : HBr : H2O в вершинах А, В, С 
відповідно: А – 10:90:0, В –10:10:80, С – 
16:84:0 (I – область поліруючих, II – 
селективних та III – неполіруючих 
розчинів). 

 
На прикладі діаграми стану для нелегованого кристалу ZnSe показано (рис. 1), що 

мінімальні швидкості розчинення спостерігаються в травильних розчинах, збагачених третім 
компонентом (кут В трикутника АВС), а максимальні – в композиціях з максимальним 
вмістом гідроген пероксиду (кут С). Концентраційні залежності для кристалів ZnSe, ZnSe(Al) 
та ZnSe(Te) схожі між собою і характеризуються подібним розташуванням ізоліній 
однакових швидкостей травлення, а також розмірами і положенням областей поліруючих 
розчинів. Це свідчить про однотипний механізм взаємодії як нелегованих, так і легованих 
кристалів цинк селеніду з досліджуваними травильними композиціями. Залежності 
швидкості розчинення від легування не виявлено. Встановлено, що поліруючі суміші 
формуються в двох концентраційних інтервалах при співвідношенні компонентів (об. %) (10-
16) H2O2 : (35-90) HBr : (0-55) H2O, зі швидкостями ХДП в межах 10-23 мкм/хв та (10-12) 
H2O2 (10-60) HBr (30-80) H2O, при VХДП = 7-25 мкм/хв. 

Мікроструктурним аналізом поверхні досліджуваних зразків встановлено, що розчини 
складу (в об. %) (10-16) H2O2 : (35-90) HBr : (0-55) H2O є найбільш перспективними для 
формування на їх основі поліруючих травників для ХДП кристалів цинк селеніду при 298 К. 

Контрольована швидкість полірування досліджуваних матеріалів в межах 0,4-
23,3 мкм/хв дозволяє використовувати розроблені поліруючі травники для потоншення 
пластин до заданих розмірів. Розроблені ефективні бромвиділяючі травильні композиції 
мають ряд переваг порівняно з традиційними бромвмісними травниками, оскільки їх 
застосування дозволяє уникнути необхідності використання складного технологічного 
обладнання, забезпечує простоту процесу приготування травильних розчинів при кімнатній 
температурі та дозволяє регулювати швидкості травлення напівпровідника шляхом введення 
різної кількості третього компонента. Всі запропоновані травильні композиції 
характеризуються високою якістю полірування поверхні нелегованих і легованих кристалів 
ZnSe. 
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В останні роки напівпровідникові кристали почали застосовуватись як тепловиділяючі 

елементи. Був запропонований та впроваджений у виробництво спосіб збирання силових 
діодів, [2] .   

Була опублікована робота, де описувалося використання кристала напівпровідника  як 
тепловиділяючого елемента мікропаяльника [8] .  У ті ж роки було опубліковано декілька 
робіт,  де досліджувалося використання напівпровідни-кової КСДІ структури, як 
тепловиділяючого елементу для розпилення спеціальних речовин. [7]. В усіх цих випадках, 
коли кристал використовується як тепловиділяючий елемент, важливою умовою було 
додержання рівномірного виділення енергії та розігріву. Якщо він розігрівався нерівномірно, 
то в ньому виникали великі механічні напруження, які призводили до розколу кристала – 
тобто його знищення  

Роботи, які присвячені вивченню тепло-провідності і температуропровідності напів-
провідникових структур, є актуальними на даний час. Таких робіт опубліковано багато [4-6], 

але в них вимірювалась виділена потужність 
та енергія в кінці потужного імпульсу 
розігріву, а дослідження динаміки цих 
параметрів під час проходження імпульсу 
не проводилося. 

Тому метою даної роботи було 
дослідження потужності та енергії, що 
виділяється безпосередньо під час 
проходження потужного імпульсу ударного 
струму . 

Методика дослідження докладно 
описана в роботі [6]. При проведенні 
досліджень через кристал 
напівпровідникового діода пропускали  
серію декількох напівсинусоїдальних 
імпульсів струму розігріву Ip з тривалістю 
10 мс та частотою 100 Гц з регульованою 
амплітудою. 

Амплітуда струму змінювалась від 
величини прямого струму діода до значення 
ударного прямого струму діода — струму, 
при протіканні якого перевищується 
максимально допустима ефективна 
температура переходу, але який за час 
служби діода виникає  рідко з обмеженим 
числом повторень і викликається 
незвичайними умовами роботи пристрою. 
Цей струм може перевищувати діючий 
прямий струм діода  у десятки разів [3]. 

 
Рис 1. Залежність виділеної потужності від 
кількості півхвиль розігріву та при різних 

амплітудах струму: 
Iр,А: 1-2,5; 2-5; 3-7, 5; 4-10; 5-12,5; 6-15; 7- 17,5. 
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Кількість імпульсів у серій можна 

було змінювати. Спостерігали осцилограми 
падіння напруги на кристалі для моментів 
часу, коли струм розігріву Ip був 
максимальний, розраховувалась потужність 
Pp та енергія Ер, яка виділилась в діоді.  

Залежність прямого падіння напруги 
Uпр на діоді від  температури Т при малому 
прямому струмі Iпр,  тобто температурний 
коефіцієнт напруги [1] дозволить визначити 
температуру p-n переходу. Iпр пропускався 
крізь діод в моменти, коли Ip=0.  

Оскільки при дослідженнях 
використовувались багато кристалів діодів, 
на графіках приведені найбільш типові 
усереднені результати. 

Проведені дослідження показали, що 
характер зміни параметрів і характеристик 
кристалів різних типів діодів був однаковий. 
Тому далі наведені дані для кристалів діодів 
КД208. 

Зразки кристалів діодів КД208, що 
досліджу-вались, виготовлені із кремнію 
марки КЕФ-40 з питомим опором бази ρ =40 
Ом·см, концентра-цією донорів порядку 
1014см-3. З одного торця кристала дифузією 
бора була створена р+ область з питомим 
опором ρ = 0,1 Ом·см, концентрацією 
акцепторів порядку 1017см-3 і товщиною 0,01 
см, а з іншого торця дифузією фосфору 
отримана область  n+ контакту до п-області. 
Кристали мали циліндричну форму 
діаметром 0,18 см,  товщиною 0,03 см. 

Залежності виділеної потужності, енергії та температури від кількості півхвиль для 
різних величин струму показана на рис.1-3 відповідно. Як бачимо з графіків при невеликих 
амплітудах імпульсу струму 2.5А – 7.5А потужність незмінна на протязі всього імпульсу 
струму (рис.1, криві -3). Виділена енергія рівномірно зростає під час дії імпульсу (рис. 2, 
криві 1-3). Температура кристала діода теж рівномірно зростає і після збільшення амплітуди 
струму до 10А починає обмежуватися (рис.3, криві 1-3). При подальшому збільшенні 
амплітуди від 10А і більше потужність спочатку за1-3 півхвилі різко зростає, потім спадає і 
досягає стаціонарного значення. Таким чином формується пік виділеної потужності (рис.1, 
криві 4-7). Це призводить до появи такого ж піка енергії (рис.2, криві 4-7) і температури 
(рис.3, криві 4-15).  Після піка енергія та температура починають монотонно зростати. 

При проведенні досліджень використовували режим постійного струму Ір=const, тому 
що цей режим дозволяє стабілізувати виділену в кристалі потужність і захищає кристал від 
виходу з ладу [9]. Це зв'язано з тим, що при  розігріві напівпровідникового кристала діода 
при такому режимі опір джерела розігріву Ri багато більше опору навантаження – опору 
напівпровідни-кового діодного кристала Rпр, тобто Ri >> Rпр. При цьому режимі через 
кристал проходить імпульс струму Ір, амплітуда якого не змінюється під час імпульсу 
розігріву. Змінюється падіння напруги на кристалі Uр, що визначається опором 
напівпровідникового кристала Rпр, який змінюється в процесі розігріву. У цьому випадку зі 

 
Рис 2. Залежність виділеної енергії від кількості 
півхвиль розігріву та при різних амплітудах 

струму: 
Iр,А: 1-2,5; 2-5; 3-7,5; 4-10; 5-12,5; 6-15; 7- 17,5. 

Номер кривої означає кількість півхвиль розігріву 
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збільшенням розігріву кристала його опір 
Rпр спочатку зростає за рахунок 
зменшення часу життя носіїв заряду (5) 
при досягненні ударного струму. Далі 
розігрів досягає величини власної 
провідності і опір падає, що призводить до 
зменшення падіння напруги Uпр, середньої 
виділеної потужності Ррср = Iр2Rр  і до 
обмеження росту виділеної потужності 
температури кристала. У такий спосіб у 
цьому випадку реалізується негативний 
зворотний зв'язок між температурою 
напівпровідникового кристала й приростом 
виділеної потужності.  При використанні 
такого режиму нагрівання відбувається 
саморегуляція виділеної потужності, що 
дозволяє проводити багаторазові 
дослідження. 

1. При використанні режиму 
постійного струму відбувається стабілізація 
виділеної в діодному кристалі потужності. 

2. Зона стабілізації потужності 
виникає після досягнення температури власної 
провідності кристалом діода. 
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Рис 3. Залежність температури кристала 
діода від амплітуди струму при різних 

кількостях півхвиль струму 
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Фотолюмінесценція опромінених нейтронами кристалів 3C-SiC 
після температурних відпалів 
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Карбід кремнію є перспективним напівпровідником для використання в умовах 
підвищеної радіації і високих температур, що викликає науковий інтерес до дослідження 
радіаційних дефектів у ньому. Дослідження спектрів фотолюмінесценції (ФЛ) у парі із 
методом електронного парамагнітного резонансу (ЕПР) дає міцне підґрунтя для побудови 
моделей дефектних центрів. 

Було досліджено опромінені швидкими нейтронами об’ємні кристали 3C-SiC n-типу із 
залишковою концентрацією донорів азоту, яка не перевищувала 1017 см-3. Доза опромінення 
складала 1019 см-2. Зразки ізохронно відпалювались впродовж 10 хвилин у діапазоні 
температур Tann = 600..1100 °С із кроком 100 °С. Спектри ФЛ досліджувалась із 
використанням HORIBA Jobin Yvon T64000 при температурах від 9К до 80К при збудженні 
довжинами хвиль 488,0 нм та 514,5 нм Ar-Kr лазера. Спектри ЕПР досліджувались за 
допомогою спектрометра Х-діапазона Radiopan при Т=77 К. 
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Рис.1 Спектри ФЛ у видимій та ІЧ областях зразків 3C-SiC<n> відпалених у 
діапазоні температур Тann = 600..1100 ºС. T = 80 K, λexc=514.5 нм. 

Як видно з Рис. 1, у спектрах ФЛ спостерігається декілька смуг, які складаються із 
безфононних ліній та їхніх фононних повторень. Серед них присутні смуги D1 1,977 еВ [1] та 
L2 1,119 еВ [2], які спостерігались раніше у іонно-імплантованих та опромінених 
електронами кристалах 3C-SiC і декілька нових смуг із безфононними піками 2,027, 1,597, 
0,988, 0,844 еВ та 1,360 еВ. Відпал при Тann=900ºC призводить до зникнення смуги L2 і 
збільшення на порядок інтенсивності смуги 2,027 еВ, паралельно із появою смуги 0,844 еВ. 
Така особливість підтверджує зв’язок L2 із вакансією кремнію [3] і дає підґрунтя пов’язувати 
смугу 0,844 еВ із дефектом, утвореним у результаті відпалу вищезгаданої вакансії. 

Інтенсивність смуги 2,027 еВ зростає впродовж відпалів до Тann=1000 ºC включно і 
повність зникає після відпалу при Тann=1100 ºC, де домінуючою є смуга D1. Це дає змогу 
зробити припущення про те, що центр ФЛ 2,027 еВ може бути попередником дефекту, 
пов’язаного зі смугою D1.  

Одночасно із появою спектра D1 у зразку, відпаленому при Тann = 1100 ºC, з’являється 
нова смуга із асиметричною безфононною лінією 1,597 еВ (80 К) та фононними 
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повтореннями, ідентичними спостереженим для спектра D1. Зважаючи на той факт, що смуги 
1,597 еВ та D1 з’являються у спектрі ФЛ одночасно та мають подібні фононні спектри, 
вищезгадана смуга може бути пов’язана із дефектом того ж роду, що і D1. Проте треба 
пам’ятати, що стосовно природи центра D1 на сьогодні питання залишається відкритим. 

У зразках, відпалених при температурах 900 ºC та 1100 ºC, спостерігається поява двох 
нових вузьких безфононних ліній 0,844 еВ та 0,988 еВ відповідно. Більше того, 
спостерігаються кореляції у залежності поведінки інтенсивностей смуги ФЛ 0,844 еВ та 
парамагнітного центра Ку8. Як видно з Рис. 2, лінії спектрів ЕПР Ку8 та ФЛ 0,844 еВ 
з’являються у зразках, відпалених при Тann=900 ºC, і майже цілком зникають після відпалу 
при Тann=1100ºC. Із теоретичних розрахунків глибин залягання дефектів відомо, що 
розщеплене <100> вуглецеве міжвузля, з котрим може бути пов’язаний центр Ку8, утворює 
енергетичний рівень 0,8 еВ у забороненій зоні [4]. Таким чином, вищезазначені кореляції 
дають підстави для того, щоб пов’язувати смуги ФЛ 0,844 еВ із ЕПР центром Ку8, і як 
наслідок, із розщепленим у напрямку <100> вуглецевим міжвузлям Csp<100>. Для 
підтвердження запропонованих вище припущень необхідно проведення дослідження 
спектрів оптично детектованого магнітного резонансу (ОДМР). 

Таким чином, було проведено дослідження спектрів ФЛ опромінених нейтронами 
об’ємних кристалів 3C-SiC після серії відпалів та спостережено декілька нових смуг. Аналіз 
кінетики відпалу ліній ФЛ та ЕПР дає підстави для попереднього пов’язування смуги із 
енергією 0,844 еВ із розщепленим <100> вуглецевим міжвузлям. 
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Рис.2 Зміна інтенсивностей смуги ФЛ 0,844 еВ та ліній ЕПР центра Ку8 після 
відпалів при Тann=900..1100 ºC. (a) λexc=514,5 нм, T=80 K; (b) f=9,264 ГГц, T=77 K, B || [011] 
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Моделювання та динамічна дифрактометрія структурних 
дефектів і деформацій в імплантованих Si+ плівках Y3Fe5O12. 
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Т.П. Владімірова2, О.З. Гарпуль1. 
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2Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН Украни, бульв. Акад. Вернадського, 
36, 03680, МСП. Київ-142, Україна 

 
Представлені результати досліджень приповерхневих шарів плівок ЗІҐ, імплантованих 

іонами кремнію з енергією 90 кеВ та дозами 1⋅1013,  6⋅1013  та 2⋅1014 см-2. Метою роботи було 
встановлення фізичних закономірностей трансформації кристалічної ґратки епітаксійних 
ферит-ґранатових плівок внаслідок іонної імплантації Si+ з різними дозами, а також 
вивчення механізмів процесу радіаційного дефектоутворення. 

Досліджуваний зразок ЗІҐ/ҐҐҐ (товщина плівки ЗІҐ 5,33 мкм) було вирощено за 
стандартною технологією РФЕ у промислових умовах на діелектричній немагнітній 
підкладці ҐҐҐ з віссю росту (111) і товщиною 500 мкм при температурі переохолодження 
розчину-розплаву ∆Т = 100С. Вирощування проводилось на спеціальному обладнанні НВП 
“Карат”  
(м. Львів) – п’ятизонній печі для РФЕ Garnet-3. Імплантація здійснювалася на прискорювачі 
МРВ-2 фірми “Balzers” потоком іонів кремнію з енергією 90 кеВ в умовах відсутності 
ефектів каналювання та самовідпалу. 

Виконані розрахунки показали, що при імплантації плівок ЗІҐ іонами Si+ з енергією 
90 кеВ дещо переважає пружний тип гальмування (електронні та ядерні енергетичні втрати 
становлять відповідно 370 та 470 еВ/нм). Загальні енергетичні втрати імплантанта при цій 
енергії перевищують 800 еВ/нм, що передбачає можливість розвитку каскадів вторинних 
зіткнень.  

З результатів моделювання, проведеного за програмою SUSPRE, видно, що 
розрахункові розподіли характеризуються максимумом на глибині 25±5 нм і корелюють із 
положенням максимуму на кривих розподілу концентрації дефектів [1]. Відносне 
розупорядкування приповерхневої ділянки плівки ЗІҐ для дози 1⋅1013 см-2 становить 3%, 
6⋅1013 см-2 – 19%, 2⋅1014 см-2 – 50%, і при цій дозі імплантація супроводжується аморфізацією 
приповерхневого шару. Швидкість зміни максимального значення ступеня розупорядку-
вання плівки різко зростає в діапазоні доз опромінення 6⋅1013-4⋅1014 см-2, набуваючи для дози 
2⋅1014 см-2 значення близько 50% (рис. 1, а). Для застосованих експериментальних умов 
аморфізація приповерхневого шару плівки ЗІҐ відбувається стрибкоподібно, товщина 
аморфного шару при дозі опромінення 2⋅1014 см-2 становить 30-40 нм і (рис. 1, б) з 
подальшим набором дози зростає, причому швидкість її росту поступово зменшується [2]. 
Максимальна товщина аморфізованого шару при дозах, більших 1⋅1015 см-2, становитиме 
130-140 нм. 
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Рис. 1. Розраховані дозові залежності максимальних значень ступеня структурного 

розупорядкування приповерхневого шару плівки ЗІҐ, імплантованої іонами Si+ з енергією 
90 кеВ (а), та товщини аморфізованого шару на поверхні цієї плівки (б) 
 

Розраховані з експериментальних КДВ з допомогою динамічної теорі розсіювання 
рентгенівськи променів [3] профілі деформації від плівкової системи ЗІҐ/ҐҐҐ, імплантованої 
іонами Si+ з енергією 90 кеВ в діапазоні доз 1·1013 см-2 – 2·1014 см-2, є однотипними (з 
максимумами на глибині ~ 60 нм), товщина деформованого шару при досліджуваних умовах 
імплантації для всіх зразків співпадає (рис. 2). Основним типом складних дефектів в 
імплантованому шарі є сферичні кластери розміром 1,5 нм, концентрація яких у 
максимально деформованій області змінюється від 2·1019 см -2 до 2·1020 см -2 при зміні дози 
опромінення від 1·1013 см-2 до 2·1014 см-2. При всіх трьох дозах імплантації максимальна 
величина аморфізації в імплантованому шарі є невеликою, так само невеликі значення для 
всіх трьох доз імплантації приймає залежний від кута θ∆  коефіцієнт поглинання внаслідок 
дифузного розсіювання в імплантованому шарі [4]. Водночас обидва ці параметри мають 
істотний вплив на форму когерентної компоненти інтенсивності дифракції від 
імплантованого шару. 

Товщина деформованого шару плівкової системи ЗІҐ/ҐҐҐ при досліджуваних умовах 
імплантації співпадає і складає 100 нм. 

 
Рис. 2. Профілі деформації в плівковій системі ЗІҐ/ҐҐҐ при імплантації іонами Si+ з 

енергією E = 90 кеВ і дозами 13101⋅=D  см-2 (1), 13106 ⋅  см-2 (2), 14102 ⋅  см-2 (3). Справа 
показано фрагмент профілю деформації в перехідному шарі  

 

Отримано лінійні залежності від дози опромінення значень максимальної деформації 
та деформації на поверхні в приповерхневому шарі імплантованої іонами Si+ плівки ЗІҐ (рис. 
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3). При цьому швидкість зростання деформації на поверхні є меншою, ніж у максимумі 
профілю деформації [5]. 
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Рис. 3 Залежність максимальної деформації (1) та деформації на поверхні (2) в 
плівковій системі ЗІҐ/ҐҐҐ при імплантації іонами Si+ з енергією E = 90 кеВ від дози 
опромінення  

 
Таким чином, в результаті самоузгодженої обробки дифракційних профілів від 

досліджуваних імплантованих зразків одночасно для двох рефлексів (444) і (888) було 
отримано повний набір характеристик їх деформаційного стану і дефектної структури, який 
складається з параметрів неоднорідної за глибиною деформації в імплантованих і перехідних 
(між плівкою і підкладкою) шарах, а також значень статистичних характеристик кластерів і 
дислокаційних петель у всіх шарах імплантованої плівкової системи. 
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На даний час значний інтерес викликає генерування розрядів атмосферного тиску [1]. 
Окремий інтерес представляє тліючий розряд з рідкими електродами [2]. Фізика розряду з 
рідкими електродами на даний час вивчена мало, особливо при застосуванні розчинів солей 
металів. У доступній для аналізу літературі відсутні результати дослідження тліючого 
розряду атмосферного тиску з рідким електродом на основі водного розчину Al2(SO4)3. 

Одним із сучасних застосувань тліючого розряду із рідинним електродом є одержання 
наночастинок металів та їх сполук [3]. Зокрема цікавим є вивчення можливостей покращення 
окисно-відновних процесів для катіонів металів у розчині електролітів, що визначається 
температурою плазми та концентрацією негативно заряджених часток. Наночастинки мають 
специфічні фізико-хімічні, механічні та теплові властивості в порівнянні з об’ємним 
матеріалом [4, 5]. Внаслідок малих розмірів, високої концентрації на поверхні чи в об’ємі 
матриці вони виступають як структурні механічні чи електричні частини функціональних 
матеріалів електроніки модифікуючи їх структуру та властивості. Наночастинки Al2O3 
використовуються для виготовлення мікроелектричних схем, сенсорів які використовуються 
в хімічно-агресивних середовищах, п’єзоелектричних приладах, покриттях для пасивації 
поверхонь, антикорозійних покриттях, як каталізатор [6], адсорбуючі та абразивні матеріали 
[7] та в медицині та біології для зменшення бактеріальної активності в рідинах [8]. 

Для кращого розуміння фізико-хімічних процесів, під час виникнення та горіння розряду 
досліджувалися спектри випромінювання тліючого розряду над поверхнею водного розчину 
сірчанокислого алюмінію. Контрольні експерименти були проведені над поверхнею 
дистильованої води. 

Тліючий розряд запалювався у кюветі, виготовленій з оргскла, одним електродом 
служила голка з міді, а другим – поверхня розчину Al2(SO4)3. Дослідження проводилося при 
відстані між металевим електродом і поверхнею розчину 8 мм, товщина шару водного 
розчину сірчанокислого алюмінію становила 2 мм. Для живлення розряду був використаний 
високовольтний випрямляч (U = 1- 25 кВ; I = 1-100 мА). Випромінювання розряду 
аналізувалося за допомогою монохроматора МДР-2, фотопомножувача ФЕУ-106, 
підсилювача У5-9 та системи для автоматичної реєстрації спектрів на базі аналогово-
цифрового перетворювача та ЕОМ Pentium-2 [9, 10] Отримані дані дали змогу розрахувати 
обертову, коливну температури та температури електронів. 

Як видно з рис. 1 найвище значення електронної температури плазми розряду для катоду 
на основі дистильованої води та одновідсоткового водного розчину сірчанокислого 
алюмінію Al2(SO4)3 досягалося при струмі розряду 12 мА, поведінка даних залежностей була 
подібною [11]. Також схожа поведінка спостерігається на залежності відношення 
інтенсивності спектральних ліній водню Hα та Нβ від струму розряду (рис. 2) в діапазоні 12-
24 мА. Судячи з рис. 1 видно, що температура електронів за характером зміни від струму 
розряду для 10 % розчину Al2(SO4)3 веде себе протилежно до поведінки відповідної 
залежності при використанні дистильованої води. Температура електронів була подібною 
для трьох досліджуваних рідин лише в діапазоні струму розряду 20-24 мА, де значення Те 
складало (0,21-0,22) еВ. 

З рис. 3 видно,що коливна температура плазми розряду визначена на основі смуг N2 для 
катоду на основі дистильованої води зростає (0,15-0,33) еВ із ростом струму розряду, для 1 % 
розчину Al2(SO4)3 на проміжку (12-22) мА спадає , приймаючи значення (0,27-0,17) еВ, а далі 
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при (22-32) мА спостерігається незначний ріст. У випадку 10 % розчину Al2(SO4)3 коливна 
температура знаходиться в межах 0,2-0,3 еВ. 
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                                 Рис. 1.                                                                    Рис.2. 
Рис. 1. Залежність температури електронів від струму розряду. 
Рис. 2. Залежність відношення інтенсивності спектральних ліній водню Hα та Нβ від 

струму розряду. 
 
З аналізу рис.4 можна судити про те, що коливна температура визначена на основі смуг 

ОН є дещо вищою, ніж на основі смуг N2. З цього випливає, що радикали гідроксилу 
знаходяться в більш гарячій ділянці розряду ніж молекули азоту. Коливна температура 
плазми розряду для катоду на основі дистильованої води та 10 % розчину Al2(SO4)3 на 
проміжку (12-32) мА зростає, приймаючи значення до 0,4 еВ. Коливна температура плазми 
розряду для катоду на основі 1 % розчину Al2(SO4)3 має дещо специфічну поведінку: після 
різкого спаду (0,5-0,34) еВ спостерігається повторний ріст до 0,5 еВ. 
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                                 Рис. 3.                                                                    Рис. 4. 
Рис. 3. Залежність коливної температури визначеної на основі смуг N2 від струму 

розряду. 
Рис. 4. Залежність коливної температури визначеної на основі смуг ОН від струму 

розряду. 
 

У роботі [12] запропоновано методику визначення температур Ткол, Тоб у розряді 
атмосферного тиску використовуючи моделювання випромінювання смуг OH, N2, N2

+.  
Отримано параметри тліючого розряду з рідким катодом на основі дистильованої 

води та мідним анодом. Температура електронів визначена за випромінюванням міді та 
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водню складає Tе (H)=0,37 еВ та Te (Cu)=0,62 еВ при струмі розряду 200 мА. 
Випромінювання смуг ОН (А-Х) вказує на коливну температуру 0,33 еВ. Випромінювання N2, 
N2

+ відповідає коливній температурі 0,34 еВ. 
Внаслідок горіння тліючого розряду над поверхнею водного розчину Al2(SO4)3 нами 

було виявлено утворення білого мілкодисперсного порошку, який випадав в осад. Попередні 
результати дослідження спектрів поглинання таких розчинів в області довжин хвиль 400-
700 нм вказують на суттєве збільшення поглинання при обробці розчинів з більшою 
концентрацією розчиненої речовини, порівнюючи 1% та 10% розчини. Заплановано детальне 
вивчення оптичних властивостей таких розчинів в області довжин хвиль 190-400 нм, де 
судячи з даних роботи [13] повинен проявлятися плазмонний пік, спричинений наявністю 
наночастинок Al2O3. 
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Розсіяння носіїв заряду в умовах інверсії типу  
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Сучасний науково – технічний прогрес мікро та наноелектроніки стимулює розвиток 

технологій отримання як нових наноматеріалів, так і вдосконалення та подальшого вивчення 
необхідних властивостей тих, які використовуються. Такий напівпровідниковий матеріал, як 
германій, незважаючи на всебічну вивченість його властивостей, і надалі залишається в 
багатьох випадках перспективним матеріалом для створення різного роду приладів та 
сенсорів. Всі фізичні властивості даного матеріалу в згадуваному вище сенсі визначаються 
особливостями його зонної будови, яка має багатодолинний характер. Високоенергетичні 
мінімуми зони провідності германію, як правило, при малих фізичних збуреннях не 
враховуються. Але в екстремальних умовах направленої дії значних електричних, 
деформаційних, оптичних та температурних полів дані мінімуми можуть вносити суттєвий 
вклад, а то й визначальний у відповідні ефекти. Цей факт необхідно враховувати при 
конструюванні різного роду електронних приладів та датчиків, які працюють в таких 
екстремальних умовах. 

Нанотехнології напруженого германію знайшли широке практичне використання в 
NMOSFET та CMOS електронних приладах, гетерострукутурах з квантовими точками. 
Зокрема в роботі [1] показано, що в наноструктурах з компонентою Gen −  розмірами до 
20 нм за рахунок значних внутрішніх напруг відбувається перебудова зонної структури з 
домінуючими вкладами Г1 - та 1∆ - мінімумів. Внаслідок цього виникає гігантське 
збільшення рухливості порівняно з недеформованими кристалами Gen −  та Sin − , яке має 
широке практичне використання в CMOS приладах та датчиках тиску. Дані внутрішні 
напруження можуть бути за величиною такими, що відбувається суттєва перебудова зонної 
структури кристалів германію. Однією з основних проблем при задані необхідних 
електрофізичних властивостях таких наноструктур є якраз врахування впливу деформацій на 
їх кількісні характеристики. Тому при конструюванні та моделюванні необхідних елементів 
мікро та наноелектроніки, в яких використовується германій, необхідно при аналізі 
кінетичних та оптичних ефектів враховути не мало важливий вплив деформації.  

Тому нами досліджувалось розсіяння носіїв заряду в ∆1-моделі зони провідності 
кристалів n-Ge. В роботі [2] було показано, що інверсію типу L1 –∆1 абсолютного мінімуму 
можна реалізувати при гідростатичному тиску порядку 4 ГПа або одновісних тисках 
X≈2,8 ГПа, коли ]100//[// JX , та X≈8 ГПа, коли ]110//[// JX  [3]. При цьому для випадку 
гідростатичного тиску можна отримати шестиеліпсоїдну ∆1-модель зони провідності 
кристалів n-Ge, а при одновісному тискові – двохеліпсоїдну або чотирьохеліпсоїдну. Як в 
першому, так і в другому випадках така інверсія буде впливати на характер розсіяння носіїв 
заряду. Нами розглядався випадок змішаного розсіяння електронів на акустичних фононах 
(внутрідолинне розсіяння), іонах домішки та міждолинних фононах. Як було показано в 
роботі [2], міждолинне розсіяння електронів спричинене взаємодією з акустичними та 
оптичними фононами з частотами, що відповідають температурам TC1=320 K (міждолинне 
розсіяння f – типу), TC2=430 K і TC3=100 K (міждолинне розсіяння g – типу). Враховуючи 
константи акустичного та міждолинного потенціала деформації та компоненти тензора 
ефективної маси для ∆1 – мінімуму [2-4], нами було на основі теорії анізотропного 
розсіяння [5] отримано концентраційні та температурні залежності параметра анізотропії 
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часів релаксації і розраховано рухливість електронів для широкого спектру концентрацій 
домішки для різних випадків ∆1 – моделі зони провідності кристалів n-Ge. 

Проведені теоретичні та експериментальні дослідження дозволяють сформулювати 
наступні висновки: 

1. Розсіяння електронів як для L1 – мінімуму, так і для ∆1 – мінімуму є анізотропним. 
2. Показано, що в ∆1 – моделі зони провідності кристалів германію в температурному 

інтервалі 90 – 300 К суттєвим стає міждолинне розсіяння. Лише для ∆1 – моделі, 
утвореної одновісним тиском ]100//[// JX , розсіяння електронів на міждолинних 
фононах, що відповідають g – переходам, є другорядним по відношенню до 
розсіяння на акустичних фононах (внутрідолинне розсіяння) та іонах домішки. 

3. Аналіз температурних залежностей параметра анізотропії часів релаксації показує, 
що ефективність міждолинного розсіяння в ∆1 – моделі залежить також від самої 
структури ∆1 – зони, тобто числа еквівалентних еліпсоїдів, які її утворюють. 

4. Рухливість електронів для L1- мінімуму є більш чутливою до збільшення 
концентрації домішки порівняно з ∆1- мінімумом. Це пояснити тим, що для L1- 

мінімуму параметр анізотропії ефективних мас 
⊥

=
m

m
Km  є набагато більшим, ніж 

для ∆1- мінімуму ( 3,19=L
mK ; 7,2=∆

mK ). Тому в доповнення усталеного висновку, що 
на ефективність розсіяння носії заряду в анізотропних напівпровідниках впливає 
лише дія конкретного механізму, потрібно додати дуже суттєву поправку про велику 
роль ступеня анізотропії окремих параметрів самого кристалу. 
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У системах AI–BV–CVI (A – Cu, Ag; B – As, Sb, Bi; C – S, Se, Te) утворюються 
напівпровідникові сполуки складу AIBVCVI

2 [1]. Середня концентрація валентних електронів 
на один атом рівна 4.5. Кристалохімія розглядає дві моделі утворення ковалентних зв’язків в 
AIBVCVI

2 [2]. Одна з них передбачає здійснення зв’язків електронами, що описуються 
чистими атомними р-функціями. Для таких зв’язків характерна октаедрична координація 
атомів в ґратці. Експериментами встановлено, що більшість сполук AIBVCVI

2 утворюють 
кубічну ґратку NaCl. Друга модель утворення хімічних зв’язків враховує іонні стани атомів. 
Згідно такої схеми А та В віддають по одному електрону двом атомам С. Ковалентні зв’язки 
виникають лише між атомами В та С, які і забезпечують “жорсткий каркас” ґратки. Іони А+ є 
квазівільними, знаходяться в середині ґратки та забезпечуть її електронейтральність. Сплави 
з ґратками такої структури мають характеризуватись значними абсолютними значеннями 
іонної (Cu+, Ag+) складової електропровідністі. 

Мета роботи: для сплаву AgSbSe2 визначити параметри іонної електропровідності та 
зробити висновок стосовно кристалохімічної моделі утворення ковалентних зв’язків. 

Систез AgSbSe2 здійснено сплавленням елементів напівпровідникової чистоти у 
вакуумованих до залишкового тиску p~1 Па кварцевих ампулах. Сплав подрібнювався до 
розміру частинок ~5 мкм та гомогенізувався у вакуумованих ампулах при Т=570 К. В 
подальшому його використовували для диференціально-терміного аналізу (ДТА) та 
дослідження електропровідності. ДТА встановлено незначні зміни теплоємності сплаву при 
температурах ~380 K, (430–450 K), 480 K та 540 К, пов’язані із зміною його структури. 
Температурну залежність іонної складової досліджено в електрохімічній комірці структури: 
С|Ag|скло Ag3GeS3I|AgSbSe2|скло Ag3GeS3I|Ag|C (С – графітові струмові електроди, 
Ag3GeS3I – скло з чисто іонною (Ag+) електропровідністю), зондовим методом, на 
постійному струмі в інтервалі температур 275–490 К. Складові комірок впресовували до 
значень густини ρ=(0.93±0.02)ρ0, де ρ0 – експериментально визначена густина литого скла. 
Комірки розміщали в ампулах, в газовій атмосфері H2 та Ar2 взятих у співвідношенні 10–
90 мол.% відповідно. Рис. 1, 2 ілюструють зміну питомої електропровідності (σ) при нагріві 
сплаву та ln(σT)=f(1/T) в інтервалі температур 280–370 К. Спостерігається перехід від іонної 
напівпровідникової електропровідності (рис. 2) до іонної металічної, вище 430 К (рис. 1). 
Іонна складова електропровідності характеризується незвично високими абсолютними 
значеннями, характерними кращим суперіонним сплавам [3]. Це є прямим підтвердженням 
другої моделі формування валентних зв’язків в AgSbSe2. В роботі [4] наведені дані для 
сумарної електпровідності AgSbSe2 12.8⋅102 См/м та 2.04⋅104 См/м при Т=298 К і 503 К 
відповідно. Числа переносу катіонів срібла при вказаних температурах становлять 3.3⋅10–2 та 
1.3⋅10–4. 
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Рис. 1 Температурна залежність електропровідності сполуки AgSbSe2 
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Рис. 2. Залежність ln(σT)=f(1/T) сполуки AgSbSe2 

 

Література 
1. Физико-химические свойства полупроводниковых веществ. Справочник. М. Наука, 

1979. – 339 с. 
2. Угай Я.А. Введение в химию полупроводников. М. Высшая школа, 1965. – 334 с. 
3. Иванов-Шиц А.К., Мурин И.В. Ионика твердого тела: в 2 т. Т. 1.  СПб.: Изд-во С.-

Петерб. ун-та, 2000. – 616 с. 
4. Базакуца В.А., Медведева З.С., Васильева М.П. и др. // Неорган. мат. 1974. – Т. 10, 

№ 3. – С. 432–436. 
 



Лашкарьовські читання – 2013 

 153

Електричні та оптичні властивості тонких плівок ТiN  
 

Солован М.М., Брус В.В., Мар’янчук П.Д. 
 

Кафедра електроніки і енергетики, Чернівецький національний університет  
ім. Ю. Федьковича ,вул. Коцюбинського 2, Чернівці, Україна 58012,  

e-mail:p.maryanchuk@chnu.edu.ua 
 

Нітрид титану (TiN) - це перспективний широкозонний матеріал, який володіє вдалою 
сукупністю фізико-хімічних параметрів: низький питомий опір, досить високий коефіцієнт 
пропускання у видимій частині спектру, високий коефіцієнт відбивання в інфрачервоній 
частині спектру, висока твердість, висока зносостійкість, хороша хімічна інертність і 
стійкість до корозії [1-3 ]. 

Дана робота присвячена дослідженню властивостей тонких плівок ТіN напилених 
методом реактивного магнетронного розпилення. 

Напилення тонких плівок ТiN проводилося на попередньо очищені підкладки скла та 
ситалу в універсальній вакуумній установці Leybold-Heraeus L560 за допомогою реактивного 
магнетронного розпилення мішені чистого титану в атмосфері суміші аргону і азоту при 
постійній напрузі. 

Титанова мішень - шайба діаметром 100мм і товщиною 5мм, розміщується на столику 
магнетрона з водяним охолодженням на відстані 7см під підкладками. 

Підкладки скла і ситалу розміщувалися над магнетроном з наступним обертанням 
столика для забезпечення однорідності плівок по товщині. Перед початком процесу 
напилення вакуумна камера відкачувалася до залишкового тиску 5 • 10-3Па. 

Формування газової суміші аргону і азоту в необхідній пропорції відбувалося з двох 
незалежних джерел протягом процесу напилення. 

Для видалення не контрольованого забруднення поверхні мішені та підкладок 
використовували короткочасне протруювання бомбардуючими іонами аргону. 

Парціальні тиски аргону та азоту складають 0,35 Па та 0,7 Па, відповідно, при 
постійній потужності магнетрона - 120 Вт.  Протягом процесу напилення  температура 
підкладки підтримується на рівні ~ 470 К.  

При вимірюванні залежностей R = f (T) контакти створювали на двох протилежних 
сторонах плівки методом термічного осадження індію при температурі підкладки ~ 400 К. 
Вимірювання залежності опору від температури проводилися в інтервалі температур Т = 295-
420К. 

Спектри пропускання і відбивання тонких плівок отримані за допомогою 
спектрофотометра СФ-2000. Експериментальні точки знімалися в області довжин хвиль 200 - 
1000 нм з кроком 1 нм. 

З досліджень  температурних залежностей електричного опору встановлено, що 
досліджувані тонкі плівки володіють напівпровідниковим типом провідності. Енергія 
активації, яку визначили з прямолінійної ділянки отриманих експериментальних 
залежностей R = f (T) для плівки TiN, становить 0,15 еВ. Питомий опір  тонких плівок ρ = 0,4 
Ом • см.  

Оптичні властивості тонких плівок (показник заломлення n (λ), коефіцієнт поглинання 
α (λ), коефіцієнт екстинкції k (λ)) визначені з незалежних вимірювань коефіцієнтів 
відбивання і пропускання. 

При виконанні умови n2 » k2 коефіцієнт прозорості, для кожного досліджуваного 
зразка з відповідною товщиною d = 100 нм (при відсутності інтерференції), можна виразити 
формулою [12]: 

( )
dd eRe

nRT αα

πλα
−−

+−
= 2

22 ])4/(1[1      (1) 
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Оскільки n2 » k2, тобто (αλ/4πn) <1, то в області зміни прозорості від (1 – R) / (1 + R) до 
10% коефіцієнт поглинання можна обчислювати за формулою: 
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Формула (3) справедлива у випадку нехтування інтерференційними явищами на межі 
розділу плівка-підкладка, таке нехтування 
обумовлено відсутністю чітко вираженої 
інтерференційної картини на спектрах 
пропускання. 

На рис. 1 наведені спектри пропускання, 
відбивання і поглинання тонкої плівки ТіN.  

З рисунка видно різке збільшення 
коефіцієнта поглинання поблизу області краю 
власного поглинання, а також збільшення 
значення показника поглинання при 
збільшенні довжини хвилі λ > 500 нм що 
обумовлено поглинанням світла носіями 
заряду. 

Встановлено, що коефіцієнт поглинання 
тонкої плівки ТіN в області власного 
поглинання добре описується такою залежністю:  

( ) ( ) 21
gEhAh −ν=να ,     (4) 

де А - деякий коефіцієнт, значення якого залежить від ефективних мас носіїв заряду. 
Така залежність α (hν) свідчить про те, що тонка плівка ТiN (напилена методом реактивного 
магнетронного розпилення при постійній напрузі є прямозонним напівпровідником. 
Визначена ширина забороненої зони тонкої плівки ТіN (Eg = 3,4 еВ) шляхом екстраполяції 
лінійної ділянки кривої (αhν) 2 = f (hν) до перетину з віссю енергії hν. 
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Рис. 1. Спектри пропускання - 1, 
поглинання - 2, відбивання - 3 тонких 
плівок TiN
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 ZnO and related II-VI oxide semiconductors have recently attracted much attention due to 
the promising material properties for applications in UV-to-blue light emitting [1, 2]. In particular, 
Zn1-xCdxO alloys have already been developed as active layer material for the fabrication of 
heterostructures [3, 4]. However, the growth and material properties of Zn1-xCdxO alloys are still 
not fully understood. A major problem of the Zn1-xCdxO alloy is phase separation, which stems 
from the difference in the crystal structure between ZnO and CdO. In addition, zinc and cadmium 
oxides are immiscible at most growth temperatures [5]. The majorities of II-VI solid solutions are 
predicted to be thermodynamically unstable and demonstrate a tendency towards clustering and 
phase separation [6]. However, there have been a few reports on phase separation in the ZnCdO 
alloy [7, 8]. Here the thermodynamic properties of Zn1-xCdxO alloys are studied and discussed.  

It was calculated the phase diagram of Zn1-xCdxO alloy based on the regular-solution model 
[9]. The Gibbs free energy of mixing, ∆Gm, for alloys is expressed as: 

∆Gm = ∆Hm – T∆Sm,        (1) 
where,  

∆Hm =Ωx(1-x)   (2) 
∆Sm= -R[xlnx+(1-x)ln(1-x)] (3) 

∆Hm and ∆Sm are the enthalpy and entropy of mixing, respectively, Ω is the interaction parameter, R 
is the gas constant, and T is the absolute temperature. According to the delta lattice parameter (DLP) 
model [10], the interaction parameter Ω can be determined from the relation 
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where k is the model parameter, aZnO, CdO  is the lattice period. For “classical” compounds from the 
II–VI group, the value of k is conventionally assumed to be 1.15×107cal/(mol Å2.5) 10]. The 
interaction parameter values obtained for Zn1-xCdxO system at such k prove to be           
Ω=2.146·104  cal/mol. 

It was calculated accurately the free energy of mixing ∆Gm using Eqs. (1)–(4). Figure 1 
illustrates the free energy of mixing for the Zn1-xCdxO alloy versus composition x at several selected 
temperatures. These results were used in order to calculate the T–x phase diagram which shows the 
stable, metastable and unstable mixing regions of the Zn1-xCdxO alloy (Fig. 2). At a temperature 
lower than the critical temperature TC, the two binodal points are determined as those points at 
which the common tangent line touches the ∆Gm curves. The two spinodal points are determined as 

those points at which the second derivative of ∆Gm is zero: 02

2

=
∂
∆∂
x
Gm . Figure 2 shows the 

calculated phase diagram including the spinodal and binodal curves for the Zn1-xCdxO alloy. It was 
observed a critical temperature TC of 1290 K for Zn1-xCdxO. The value of TC obtained in this study 
is in contrast to the results of A. Schleife [5], which reported about critical temperature of 1030 K  
for ZnCdO solid solution. The symmetry of obtained phase diagram is due to the use of Ω as x-
independent which is similar to the qualitative behaviour of other alloys [11]. The spinodal curve in 
the phase diagram marks the equilibrium solubility limit (the miscibility gap). For temperatures and 
compositions above this curve a homogeneous alloy is predicted. The wide interval between 
spinodal and binodal curves suggests that the alloy may exist as a metastable phase. Additionally, 
these results indicate that the Zn1-xCdxO alloy is stable at high temperature. The phase diagram 
shows a broad miscibility gap surrounded by the binodal line. It can be seen that these alloys are 
unstable over a wide range of intermediate compositions.  
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Fig. 1. Mixing free energy (∆Gm) of Zn1-xCdxO alloy as a function of composition x for different 

temperatures. 
 

 

 
Fig. 2. Phase diagram of the Zn1-xCdxO pseudobinary system. TC is the critical temperature. 

 
For typical growth temperatures for Zn1-xCdxO (793 K [7] and 923 K [12]), phase separation 

for a wide range of compositions was observed. For these temperatures the phase diagram shown in 
Fig. 2 indicates that there is spinodal decomposition in the interval of 0.189≤x≤0.818 for growth 
temperature of 793 K, and in the interval of 0.231≤x≤0.775 for growth temperature of 923 K. This 
is consistent with experimental findings, and explains why successful growth of these Zn1-xCdxO 
alloys without phase separation is achieved only for very small Cd contents, x=0.02 for growth 
temperature of 793 K [7]. Nevertheless, other experimental results devoted to studies of the solid 
solubility of cadmium in wurtzitic ZnO were reported. For example, Ishihara et al. [13] reported 
that the single phase Zn1-xCdxO solid solutions with cadmium solubility of 69 at.%. may be grown 
by means of metal organic chemical vapor deposition (MOCVD) technique. These authors have 
explained such great value of solid solubility by the fact that the crystal growth under extremely 

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
600

700

800

900

1000

1100

1200

1300 Metastable

Unstable

binodal

TC

CdO

Te
m

pe
ra

tu
re

 (K
)

XCd
ZnO

spinodal

Stable



Лашкарьовські читання – 2013 

 157

nonequilibrium condition becomes indispensable to alloy with a wurtzite ZnO and a rocksalt CdO 
without a phase separation. 

Additionally, it should be noted that the biaxial strain (induced by misfit between film and 
substrate) can be extremely important for the thermodynamic behavior of the Zn1-xCdxO alloys [14]. 
Indeed, the region of spontaneous decomposition at typical growth temperatures may be reduced 
and Cd solubility limit may be significantly increased. Phase separation suppression due to biaxial 
strain was also reported for InGaN epitaxial layers [15]. Hopefully these results will stimulate other 
experimental investigations and open the new ways for controlling the spinodal decomposition in 
Zn1-xCdxO ternary alloys. 
 
References 
[1] G. V. Lashkarev, V. A. Karpyna, V. I. Lazorenko, A. I. Ievtushenko, I. I. Shtepliuk and V. D. 
Khranovskyy, Properties of zinc oxide at low and moderate temperatures, Low Temp. Phys. 37 
(2011) 226. 
[2] A.I. Ievtushenko, G.V. Lashkarev, V.I. Lazorenko, V.A.Karpyna, M.G. Dusheyko, V.M. Tkach, 
L.A. Kosyachenko, V.M. Sklyarchuk, O.F. Sklyarchuk, K.A. Avramenko, V.V. Strelchuk, Zs.J. 
Horvath Effect of nitrogen doping on photoresponsivity of ZnO films, J. Phys. Stat. Sol. (а), 207 
(2010) 1746–1750.  
[3] F. Fang, D. Zhao, X. Fang, J. Li, Z. Wei, S. Wang, J. Wu, D. Shen, X. Wang, Tunable 
electroluminescence from n-ZnCdO/p-GaN heterojunction,  Journal of Physics and Chemistry of 
Solids 73 (2012) 217–220. 
[4] I. Shtepliuk, V. Khranovskyy, G. Lashkarev, V. Khomyak, V. Lazorenko, A. Ievtushenko, M. 
Syväjärvi, V. Jokubavicius and R. Yakimova, Electrical properties of n-Zn0.94Cd0.06O/p-SiC 
heterostructures, Solid state electronics, 2013, doi:10.1016/j.sse.2013.01.015.  
[5] A. Schleife, M. Eisenacher, C. Rodl, F. Fuchs, J. Furthmuller, and F. Bechstedt, Ab initio 
description of heterostructural alloys: Thermodynamic and structural properties of MgxZn1−xO and 
CdxZn1−xO, Phys. Rev. B 81 (2010) 245210.  
[6] A. Zunger and S. Mahajan, in Handbook on Semiconductors, edited by S.Mahajan, North-
Holland, Amsterdam, 1994, Vol. 3. 
[7] V. Venkatachalapathy, A. Galeckas, M. Trunk, T. Zhang, A. Azarov, and A. Kuznetsov, 
Understanding phase separation in ZnCdO by a combination of structural and optical analysis, Phys. 
Rev. B 83 (2011) 125315. 
[8] F. Bertram et al., Direct imaging of phase separation in ZnCdO layers, Appl. Phys. Lett. 88, 
(2006) 061915.  
[9] L. K. Teles, J. Furthmüller, L. M. R. Scolfaro, J. R. Leite, and F. Bechstedt, irst-principles 
calculations of the thermodynamic and structural properties of strained InxGa1-xN and AlxGa1-xN 
alloys, Phys. Rev. B 62 (2000) 2475.  
[10] G. B. Stringfellow, Organometallic Vapor-Phase Epitaxy:Theory and Practice (Academic 
Press, San Diego,London, Boston, 1999), p. 27.  
[11] M. Ferhat and F. Bechstedt, First-principles calculations of gap bowing in InxGa1-xN and 
InxAl1-xN alloys: Relation to structural and thermodynamic properties, Phys. Rev. B 65 (2002) 
75213. 
[12] K. Yamamoto, T. Tsuboi, T. Ohashi, T. Tawara, H. Gotoh, A. Nakamura, J. Temmyo, 
Structural and optical properties of Zn(Mg,Cd)O alloy films grown by remote-plasma-enhanced 
MOCVD Journal of Crystal Growth 312 (2010) 1703–1708.  
[13] J. Ishihara, A. Nakamura, S. Shigemori, T. Aoki, J. Temmyo, Zn1−xCdxO systems with 
visible band gaps,J. Appl. Phys. Lett. 89 (2006) 091914. 
[14] O. S. Emeljanova, S. S. Strelchenko, M. P. Usacheva, Spinodal decomposition of ZnO-BeO 
alloys, Semiconductors, 43 (2009) 135-138. 
[15] A. Tabata, L. K. Teles, L. M. R. Scolfaro, and J. R. Leite et al.,  Phase separation suppression 
in InGaN epitaxial layers due to biaxial strain, Appl. Phys. Lett., 80 (2002) 769-771. 



Лашкарьовські читання – 2013 

 158

Моделювання кривих дифракційного відбивання від іонно-
імплантованих матеріалів з врахуванням анізотропних ефектів 

 
Томин У. О. 

 
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 

вул. Шевченка, 57, м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: ulyatomyn@gmail.com 
 

Напівпровідникові елементи набули широкого застосування в сучасній техніці 
завдяки їх надійності, економічності, довговічності, малим габаритним розмірам та 
незначній масі. Властивості напівпровідникових матеріалів визначаються їх структурою, 
зокрема дефектами – як ростовими, так і зумовленими різноманітними техніками обробки, 
наприклад, іонною імплантацією. Неруйнівним методом аналізу структури матеріалів є Х-
променева дифрактометрія, яка дає можливість визначити тип, розмір, концентрацію та 
профіль розподілу дефектів. Але у випадку дислокаційних петель та циліндричних чи 
дископодібних кластерів важливою є ще й їх просторова орієнтація в кристалі. Існуючі на 
сьогодні методики базуються на припущенні, що дефекти утворюються у всіх 
кристалоґрафічних площинах з однаковою імовірністю. З метою врахування анізотропії в 
орієнтації радіаційно зумовлених дислокаційних петель в теорії розсіяння Х-променів було 
обчислено значення статичного фактора Дебая-Валлера L  для набору векторів Бюрґерса 
петель b

r
 при різних відбиваннях. 

У випадку дислокаційних петель статичний фактор Дебая-Валлера задається 
формулою [1, 2]: 

( ) ( )
3 3 23 2 0 00 ,

6c

cRL Hb d H b
V

π τ= Ω Ω∫
rr r     (1) 

Тут 0R  – усереднений радіус петель, cV  – об’єм елементарної комірки кристалу, 0b b b=
r r

 

та 0H H H=
r r

 – одиничні вектори в напрямку вектора Бюрґерса петлі b
r

,та вектора дифракції 

H
r

 відповідно. Поле зміщень атомів ( )0,bτ Ω
rr  можна задати асимптотичним виразом, що 

справедливий при Hb >>1, але досить добре описує поле і при середніх значеннях Hb  [2, 3]: 
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4 1 1

b b b r r r b rντ
ν ν

−⎛ ⎞⎡ ⎤Ω = − +⎜ ⎟⎣ ⎦− −⎝ ⎠

r r r rr r r r r   (2) 

де 0r r r=
r r , rr  – радіус-вектор точки, в якій обчислюється зміщення, ν  – коефіцієнт 

Пуассона. 
Отримані значення було використано при розрахунку теоретичних кривих 

дифракційного відбивання (КДВ) для відбивань (444), (888) та (880) від монокристалів ґалій 
ґадолінієвого ґранату, імплантованих іонами He+. При цьому було розглянуто 3 випадки: 
а) наявність дислокаційних петель у всіх площинах типу { }111 ; б) наявність дислокаційних 

петель тільки в площинах (111) ; в) наявність дислокаційних петель тільки в площинах (111) . 
Зважаючи на те, що розподіл згенерованих при іонній імплантації радіаційних дефектів є 
сильно неоднорідним, при моделюванні концентрація та радіус дефектів у приповерхневому 
порушеному шарі задавалися пропорційними профілю відносної деформації. Виходячи з 
такого задання, найбільш чутливою до дефектів є область останньої осциляції додаткової 
осциляційної структури, тобто область, яка відповідає максимальній деформації. При 
низьких дозах профіль відносної деформації є пропорційним профілю дефектів, який, згідно 
динамічної моделі іонно-імплантованого шару [4], є сумою двох складових: дефектів, які 
формуються за рахунок ядерних втрат, та дефектів, які формуються за рахунок електронних 
енергетичних втрат. Як показали розрахунки, профіль дефектів, а отже і профіль відносної 
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деформації, має складну залежність з глибиною. Тому для одержання простої аналітичної 
формули і без втрати точності, його записувалося у вигляді суми асиметричної та спадної 

гаусіан [5]. Вектор Бюрґерса дислокаційної петлі, як і в [6], вважався рівним 3
2

ab = . 

Змодельовані теоретичні КДВ представлені на рис. 1-3. 
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Рис. 1. Когерентні складові теоретичних КДВ (444) в припущенні наявності в кристалі 
радіаційно зумовлених дислокаційних петель: 1 – в площинах (111) , 2 – в усіх площинах 
типу { }111 , 3 – в площинах (111) . 
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Рис. 2. Когерентні складові теоретичних КДВ (888) в припущенні наявності в кристалі 

радіаційно зумовлених дислокаційних петель: 1 – в площинах (111) , 2 – в усіх площинах 
типу { }111 , 3 – в площинах (111) . 
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Рис. 3. Когерентні складові теоретичних КДВ (880) в припущенні наявності в кристалі 

радіаційно зумовлених дислокаційних петель: 1 – в площинах (111) , 2 – в усіх площинах 
типу { }111 , 3 – в площинах (111) . 

 
Отже, як і очікувалося, значення статичного фактора Дебая-Валлера найбільше впливає 

на інтенсивність останніх осциляцій КДВ. При цьому різниця їх інтенсивностей для різних 
значень фактора Дебая-Валлера суттєво переважає експериментальну похибку і чітко 
фіксується засобами високороздільної X-променевої дифрактометрії. Виходячи з того, що 
для відбивання (444) величина статичного фактора Дебая-Валлера LE e−=  близька до 
одиниці, то різниця у відповідних КДВ – незначна. Однак, для відбивань (888) та (880) ця 
різниця є суттєво більшою і тому анізотропні ефекти в іонно-імплантованих шарах необхідно 
враховувати для більш коректного розрахунку як профілів відносної деформації, так і 
параметрів радіаційних дефектів. 
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Точкові дефекти і кристалохімічна модель амфотерної дії вісмуту 
в кристалах плюмбум телуриду 
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Плюмбум телурид привертає до себе увагу у першу чергу через широке його 

використання в інфрачервоній техніці і термоелектричних пристроях [1]. Експлуатаційні 
характеристики приладових структур у значній мірі визначаються дефектною підсистемою 
використовуваних кристалів, яка у свою чергу пов’язана із областю гомогенності сполук, 
хімічним складом твердих розчинів на їх основі та технологічними факторами їх синтезу та 
наступних обробок матеріалу. Важливим завданням термоелектричного матеріалознавства є 
покращення величини ZT, значення якої є визначальним для оцінки доцільності практичного 
використання. Тому йде пошук нових сполук із складними кристалічними структурами, для 
яких характерна низька теплопровідність. У зв’язку з цим в останні роки помітно зріс інтерес 
до дослідження природи домішкових станів, які утворюють атоми п’ятої групи (зокрема 
вісмут) в плюмбум халькогенідах. 

Враховуючи те, що зовнішня оболонка атомів елементів V групи Періодичної таблиці 
має конфігурацію s2p3, атоми Ві можуть віддавати чи приймати 3 електрони з p-стану. Отже, 
домішка в PbTe може знаходиться в двох зарядових станах Ві3+ та Ві3–. При чому в легованих 
кристалах PbTe:Ві частка електрично активних атомів домішки відчутно менша 1, що може 
свідчити про те, що вона розподіляється між катіонною і аніонною підгратками [2]. Той факт, 
що домішка може займати як позиції плюмбуму, так і позиції телуру в кристалічній 
структурі PbTe, та диспропорціювання її зарядового стану можна описати наступною 
реакцією:  

0 3 3
1 z zBi Bi Bi 3(1 z)e 3zh .+ − − +
−→ + + − +     (1) 

Тут z – величина диспропорціонування зарядового стану домішки ( 0 z 1≤ ≤ ), e−  – електрони, 
h+  – дірки. Співвідношення між [Ві3+] та [Ві3–] і визначатиме донорну чи акцепторну дію 
домішки. 

Беручи до уваги амфотерність вісмуту в кристалах плюмбум телуриду (1), легуючий 
кластер запишемо в наступному вигляді: 

// • •• /
z 1 z 1 z zPb Te

V Bi V Bi 3(1 z)e 3zh .− +
− −⎡ ⎤ ⎡ ⎤ + − +⎣ ⎦ ⎣ ⎦    (2) 

Враховуючи результати роботи [3] і формулу (2), отримуємо кристалоквазіхімічну 
формулу n-PbTe:Ві: 

( )
( )( )( )

x • // / x / •• ••
(1 x)(1 ) (1 z)x (1 )(1 x) zx (1 x) (1 )(1 x) zx (1 x) (1 z)x (1 x)Pb Te i

Pb Bi V V Te Bi V Pb
2 1 x 3(1 z)x e 3zxh .

− −ασ − ασ −δ − + ασδ − −α − α − + − ασ −
− +

⎡ ⎤ ⎡ ⎤ +⎣ ⎦ ⎣ ⎦
+ α + ασδ − + − +

 (3) 

Тут х – атомна частка домішки Bi, α – величина початкового відхилення від стехіометрії на 
боці Pb, δ – коефіцієнт диспропорціонування зарядового стану катіонних вакансій, σ – частка 
міжвузлового плюмбуму, iPb••  – двозарядний міжвузловий плюмбум, PbPb× , TeTe×  – атоми 
плюмбуму і телуру у вузлах кристалічної гратки; /

PbV , //
PbV  – негативні одно- і двозарядні 

катіонні вакансії; TeV••  – двозарядні аніонні вакансії. 
Аналогічним чином запишемо кристалоквазіхімічну формулу для  

р-PbTe:Ві: 
( )

( )
x • // / x / •• x
(1 )(1 x) (1 z)x (1 )(1 x) zx (1 x) (1 )(1 x) zx (1 x) (1 z)x (1 x)Pb Te i

Pb Bi V V Te Bi V Te
(2 2 )(1 x) 3zx h 3(1 z)xe .

−β − − β −δ − + βδ − −βγ − βγ − + − βγ −
+ −

⎡ ⎤ ⎡ ⎤ +⎣ ⎦ ⎣ ⎦
+ β − γ − δ − + + −

  (4) 

Тут β – величина початкового відхилення від стехіометрії на боці Те, γ – частка 
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міжвузлового телуру, iTe×  – телур у міжвузлі. 
Запропоновані механізми легування, а також кристалоквазіхімічні формули (3) і 

(4) дають можливість знайти аналітичні залежності як концентрації окремих точкових 
дефектів, так і вільних носіїв заряду від величини відхилення від стехіометричного 
складу у базовій сполуці (α, β) і вмісту домішки (x). 

У легованих вісмутом кристалах PbTe:Ві при значенні z < 0,5 домішка чинить 
донорну дію ( 1 1

Pb Te[Bi ] [Bi ]+ −> ): зростання концентрації основних носіїв заряду в кристалах n-
PbTe:Bi чи термодинамічний p-n-перехід в p-PbTe:Bi, а при переважанні йонів домішки в 
позиціях телуру z > 0,5 ( 1 1

Te Pb[Bi ] [Bi ]− +> ) має місце протилежна залежність: зміна типу 
провідності в кристалах з початковою електронною провідністю чи зростання концентрації 
дірок у кристалах р-PbTe:Bi. У випадку z = 0,5 відбувається повна самокомпенсація домішки 
( 1 1

Te Pb[Bi ] [Bi ]− += ) і холлівська концентрація носіїв заряду зменшується незначно.  
Зміна холлівської концентрації пов’язана з перерозподілом у концентрації 

домінуючих точкових дефектів. Так, з рис. 1 видно, що домінуючими дефектами є йони 
бісмуту, вкорінені як у підгратці плюмбуму 1

PbBi + , так і в підгратці телуру 1
TeBi −  кристалічної 

гратки плюмбум телуриду, концентрація яких зростає зі збільшенням вмісту легуючої 
домішки Bi (рис. 1 – криві 2, 3). Значний внесок у провідність дають також двократно 
йонізовані вакансії плюмбуму 2

PbV −  та двозарядні вакансії телуру 2
TeV + , концентрація яких 

зростає зі збільшенням вмісту домішки (рис. 1 – криві 4, 6). Варто відзначити, що 
концентрація 1

PbV − , 0
iTe  у р-PbTe:Ві (рис. 1 – криві 5, 7) та 1

PbV − , 2
iPb +  у випадку n-PbTe:Ві зі 

зростання вмісту вісмуту змінюються незначно.  
 

 
Рис. 1. Залежності холлівської концентрації носіїв заряду (1 – nH) та концентрації точкових 
дефектів (2-7 – Ni) в кристалах p-PbTe:Bi (ат. %: β = 0,013, δ = 0,8, γ = 0,4) від вмісту вісмуту. 

Ni: 2 – 1
Pb[Bi ]+ ; 3 – 1

Te[Bi ]− ; 4 – 2
Pb[V ]− ; 5 – 1

Pb[V ]− ; 6 – 2
Te[V ]+ ; 7 – 0

i[Te ]. 
 

Запропонований механізм легування задовільно пояснює експериментально 
спостережувану поведінку термоелектричних параметрів від вмісту домішки. Так, 
спираючись на дані [4-8], можна зробити висновок про те, що на практиці має місце 
реалізація випадку z < 0,5, тобто концентрація йонів домішки [ 1

PbBi + ] переважає над [ 1
TeBi − ]. 

Зокрема, порівнюючи експериментальні дані [4] та [5] щодо активної донорної дії домішки із 
розрахунком для випадку зразків із надлишком телуру p-PbTe:Ві, знайдено значення величин 
диспропорціонування зарядового стану вісмуту: z ≈ 0,4 при максимальному значенні 
величини початкового відхилення від стехіометрії на боці телуру.  

Спостережуване в роботі [5] зростання значення коефіцієнта Холла для PbTe:Bi при 
вмісті вісмуту більше ∼0,3 ат. % можна пояснити деяким переважанням концентрації йонів 
домішки в позиціях телуру 1 1

Te Pb[Bi ] [Bi ]− +> . 
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Комплексы лантаноидов с органическими лигандами являются одним из наиболее 
применяемых в качестве эмиттеров классов веществ. В силу специфики электронного 
строения атомов лантаноидов излучение материалов на их основе монохроматично в 
видимой и ближней ИК-области и происходит с высоким квантовым выходом.  

Настоящий доклад посвящен получению и исследованию физико-химических свойств 
тонких плёнок комплексов европия с карбациламидофосфатными лигандами разной природы: 
CCl3CONHPO(NC5H10)2 - 2,2,2-трихлоро-N-
(дипиридин-1-ил-фосфорил)aцетамид (HP) и 
C6H5CONHPO(OCH3)2 – диметил-N-
бензоиламидофосфат (HWi). Исследуемые 
комплексы состава EuP3Phen и EuWi3 являются 
интенсивными красными фотолюминофорами с 
максимумом излучения 611 и 612 нм соответственно 

     
          НР                                HWi 
 

Разработана технология нанесения комплексов EuP3Phen и EuWi3 из растворов 
различных концентраций: 1·10-2, 1·10-3, 1·10-4 и 1·10-5М в толуоле. Методом АСМ 
исследованы однородность и качество поверхности пленок, изготовленных в одинаковых 
условиях. Высокая способность комплексов с лигандом НР к кристаллизации обусловила 
наличие в пленках EuP3Phen нежелательных микрон-размерных включений. В то же время 
соединение EuWi3 продемонстрировало лучшие пленкообразующие свойства (рис.1) – 
цельность и однородность. На примере EuWi3 установлена зависимость между 
концентрацией раствора комплекса и толщиной изготовленных при одинаковых скоростях 
нанесения (2000 об./мин) пленок. Рассмотрена возможность их применения в 
металлорганических СИД. 

     
Рис.1. Исследование поверхности пленок методом атомно-силовой микроскопии 
 
На стабильность/нестабильность полученных пленок указывают и результаты 

измерения сопротивления отдельных пикселей гетероструктуры (Табл.2). 
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Табл.2. Сопротивление пикселей* (Oм) в гетероструктурах на основании EuP3Phen / 
EuWi3 при подаче напряжения 1В (* пиксель – участок гетероструктуры, образованный 

пересечением анода (ITO) и катода (Al)) 
    Al 1 Al 2 Al 3 Al 4 Al 5 

ITO 1 100 / 80 94 / 77 100 / 94 115 / 79 185 / 83 
ITO 1 95 / 144 74 / 114 92 / 124 98 / 112 174 / 118 
ITO 3 83 / 125 90 / 113 90 / 105 76 / 93 186 / 108 
ITO 4 61 / 163 65 / 118 67 / 17 71 / 117 177 / 133 

 ITO 5 64 / 150 70 / 106 71 / 120 87 / 119 197 / 127 
 
Изготовлены экспериментальные образцы планарных светоизлучающих 

гетероструктур на основе комплексов EuP3Phen и EuWi3. Проведены сравнительные 
исследования их вольт-амперных характеристик (Рис.2). 

1,00E-02

1,00E-01

1,00E+00

0 5 10 15
Напряжение, В

То
к,

 А

EuP3Phen
EuWi3

 
Рис.2. Вольт-амперные характеристики планарных светоизлучающих гетероструктур 

на основе комплексов EuP3Phen и EuWi3 
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Електронна і атомна структура фаз низького та високого тисків 
дисульфіду германія 
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Поліморфізм дисульфіду германія. Дослідження фазових взаємодій у системі Ge−S 
поблизу сполуки GeS2 дозволили встановити існування двох стабільних при нормальних 
умовах (кімнатній температурі та атмосферному тиску) поліморфних фаз: 
низькотемпературної (α-), область стійкості якої простирається до 793 К у випадку надлишку 
германія, або до 770 К – у випадку надлишку сірки, і високотемпературної (β-), яка стабільна 
аж до температури плавлення Тпл =  1123 К [1]. Обидві фази кристалізуються в моноклінній 
структурі, симетрія якої описується просторовою групою Рс  ( 2

SC ) у випадку α-фази та Р21/с  
( 5

2hC ) у випадку β-фази [2,3]. Параметри кристалічних ґраток наведені в табл. 1. Незважаючи 
на те, що α- і β-фази GeS2 є структурно порідними, вони цілком індивідуальні. Основними 
структурними елементами обох модифікацій є тетраедри [GeS4], які, з’єднуючись між собою 
через мостикові вершини сірки, формують нескінчені ланцюжки. Відповідно до габітусу й 
спайності високотемпературна β-фаза має яскраво виражену 2D шарувату структуру, яка 
складається із тришарових пакетів – «сендвічів» –S–Ge–S–. Натомість структура 
низькотемпературної α-фази є тривимірною (3D).  

Таблиця 1. Кристалоструктурні дані поліморфних фаз GeS2  

Параметри ґратки, Å 
Полі-
морфна 
фаза 

Структурний 
тип ґратки, ПГ, 

число 
формульних 
одиниць в ел. 

комірці 
a b c 

β,  
град 

Густи
на, 
г/см3 

Літе-
ратур
а 

α-GeS2 
Моноклінна,  
Рс, Z = 12, 6.809 22.550 6.8750 120.45 2.99 [2] 

β-GeS2 
Моноклінна,  
Р21/с, Z = 16, 6.720 16.101 11.436 90.88 2.935 [3] 

δ-GeS2 
Тетрагональна, 

14I acd , Z = 
32 

11.065  18.7178  3.17 [4] 

γ-GeS2 
Тетрагональна, 

42I d , Z = 4 5.48  9.143 
 

3.30 [5] 

γ′-GeS2 
Тетрагональна, 

24P nmc , Z = 2 
3.456  10.89 

 
3.49 [6] 

Вперше δ-фаза була одержана авторами [7] гідротермальним синтезом при 1 кбар і 1113 
К на протязі двох діб, або при 5 кбар і 848 К при тривалості процесу сім діб. Ця фаза 
кристалізується в тетрагональній структурі, симетрія якої описується просторовою групою 
І41/acd. Пізніше ця ж фаза була одержана у вигляді монодисперсних округлених призм 
методом золь-гель технології [4]. Кристалічна структура побудована із «супертетраедрів» 
[Ge4S10], кожний з яких містить чотири тетраедри [GeS4], з’єднані між собою через три 
спільні вершини сірки. 

Дисульфід германія також може бути одержаний у склоподібній фазі, шляхом 
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гартування розплаву, що знаходиться у кварцовій ампулі, у воду. Якщо склоподібну фазу 
піддати одночасній дії нагріванню і тиску, то можна одержати дві фази високого тиску (γ- і 
γ′-), параметри кристалічних ґраток яких наведені в табл. 1. 

Так, при тисках 1–5 ГПа і температурах 673–773 К й тривалості процесу 2–4 доби, 
склоподібний дисульфід германія кристалізується в тетрагональній структурі, симетрія якої 
описується просторовою групою 42I d , яка є ізоструктурною до кристалоболіту [5]. 
Тривимірна структура тетрагонального γ-GeS2 побудована з координаційних тетраедрів 
[GeS4], ув′язаних між собою виключно через мостикові атоми сірки.     

При більших тисках 7 ГПа і температурі 773 К скло GeS2 кристалізується в шаруватій 
тетрагональній γ′-фазі, ізоструктурній α-HgI2, симетрія якої описується просторовою групою 
Р42/nmc. Дана фаза є проміжною між моноклінною β-GeS2 (P21/c) і кристобалітоподібною 
( 42I d ). На відміну від високотемпературної β-фази низького тиску, тришарові пакети S–Ge–
S у тетрагональній γ′-фазі сформовані тетраедрами [GeS4], ув′язаними між собою виключно 
через спільні вершини, які утворюють нескінчені перехрестні ланцюжки, що тягнуться 
вздовж осей а і b.  

Електронна структура і густини станів поліморфних форм GeS2. Методом  
функціонала густини проведені розрахунки енергетичних зонних структур, повних та 
парціальних густин станів та розподілу густини валентного заряду усіх поліморфних фаз 
GeS2. Основні кількісні параметри електронних структур наведені в табл. 2. Електронні 
структури низького і високого тисків подібні між собою і практично повністю визначаються 
ближнім порядком, тобто тетраедричним оточенням атома германія [GeS4]. 

Найбільшу статистичну вагу в електронних структурах усіх фаз мають електронні S3s-
стани, які формують саму низькоенергетичну підзону валентної зони (VB3). Середня підзона 
VB2 формується в основному 4s-атомними орбіталями германія, гібридизованими з S3р-
орбіталями, з незначною домішкою р-станів Ge та s-станів S. Ці електронні стани 
забезпечують міцні ковалентні зв'язки Ge–S у тетраедрах [GeS4]. Найбільш складною за 
будовою є верхня підзона зайнятих станів (VB1). Вершина валентної зони формується 
неподіленою парою р-станів сірки, а при переміщенні вглиб від верха валентної зони 
спостерігається гібридизація S3р-станів і 4p-, 4d-станів Ge. Нижня частина цієї підзони VB1 
сформована за рахунок майже однакових внесків S3р-станів і Ge4p-станів. Електронна 
низькоенергетична структура незаповнених електронних станів усіх поліморфних фаз 
дисульфіду германія формується в основному «замішуванням» вільних S3р-станів та 4s, 4p-
станів германія, з незначним внеском d-станів атомів обох компонент. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Повні (TDOS) та парціальні (pDOS) густини електронних станів в α-(а) і γ-GeS2 (б). 
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Таблиця. 2. Параметри енергетичних зон поліморфних форм GeS2 

Поліморфна 
фаза  

EVB, 
еВ kV kC Egi, 

еВ 
EVB1, 
еВ 

EVB2, 
еВ 

EVB3, 
еВ 

∆E1, 
еВ 

∆E2, 
еВ 

ЕСB1, 
еВ 

α-GeS2 14.23 D Z 2.07 5.06 2.83 1.83 0.5 4.01 1.43 
β-GeS2 14.28 B Г 2.09 4.77 2.70 2.80 0.80 3.21 1.29 
δ-GeS2 14.37 Г  Г–Z 1.84 5.02 2.75 1.74 0.71 4.15 – 
γ-GeS2 14.51 Г Z 1.96 4.88 3.45 2.97 0.85 2.36 5.89 
γ′-GeS2 15.16 R Г  0.98 5.68 3.94 2.90 0.08 2.56 – 

У табл. 2. прийняті наступні позначення: EVB – повна ширина валентної зони, kV – точка 
ЗБ – максимум валентної зони, kC – дно нижньої незайнятої зони; EVB1, EVB2, EVB3 – ширини 
дозволених смуг енергії для першої, другої і третьої підзон валентної зони, нумерація смуг 
ведеться від її вершини; ∆E1, ∆E2 – значення ширин заборонених смуг енергії; ЕСB1 – ширина 
нижньої незайнятої підзони; Egi – непряма заборонена зона. 

Карти електронної густини. Тетраедрична структура ближнього порядку всіх фаз 
GeS2 ускладнює представлення контурних карт у доступному 2D форматі. В даному випадку 
найбільш зручно навести електронні конфігурації в окремому тетраедрі [GeS4], в площині 
яка проходить через два атоми сірки і один атом германія, тобто у площині зв’язків S–Ge–S 
(рис. 2, а), та здвоєному тетраедрі [Ge2S6] (рис. 2, б). Природа міжатомних взаємодій у 
поліморфних фазах GeS2 має комбінований характер і включає іонну, ковалентну та ван-дер-
ваальсову складові. З аналізу розподілу електронної густини заряду випливає, що в усіх 
фазах GeS2 в результаті взаємодії сірки і германія електронний заряд перерозподіляється від 
атомів германія на атоми сірки уздовж лінії зв’язку Ge–S, забезпечуючи ковалентну складову 
хімічного зв'язку усередині тетраедрів [GeS4]. Передача атомами германія частини свого 
валентного заряду атомам сірки сприяє гібридизації Ge 4р-орбіталей з S 3s-орбіталями. 
Іонний зв’язок характеризується збільшенням заряду навколо аніона і скороченням заряду на 
ковалентному зв'язку між іонами всередині тетраедра. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Viaene W., Moh G. H. // Neues Jahrb.  Mineral. – 1970. – Bd. 21. – № 6. – S. 283–285. 
2. Dittmar G., Schäfer H. // Acta Crystallogr. B. – 1976. – V. 32. – № 4. – P. 1188–1192. 
3. Dittmar G., Schäfer H. // Acta Crystallogr. B. – 1975. – V. 31. – № 8. – P. 2060–2064. 
4. MacLachlan M. J., Petrov S., Bedard R. L., Manners I., Ozin G. A. // Angew. Chem. Int. Ed. – 

1998. – V. 37, № 15. – P. 2075–2079. 
5. Prewit C. T., Young H. S. // Science. – 1965. – V. 149, № 3683. – P. 535-537. 
6. Shimada M., Dachille F. // Inorganic Chemistry. – 1977. – V. 16, № 8. – P. 2094–2097. 
7. Wang N., Horn E. // Neues Jahrb.  Mineral. Monatsch. – 1973. – Bd. 9. – S. 413–416. 

Рис. 2. Карти електронної густини:  а – в тетраедрі [GeS4] α-фази; б – в площині, яка 
проходить через спільне ребро здвоєного тетраедра [Ge2S6] в β-фазі; в – в площині ( 1 11) γ-

фази. 

а б в 
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Будучи прямозонним напівпровідником, ZnТе має високу фоточутливість і може з успіхом застосовуватися для ефективного 

перетворення сонячної енергії [1]. В даній роботі методом термодинамічних потенціалів визначено 
переважаючий вид точкових дефектів у кристалах в умовах двотемпературного відпалу в 
парі компонентів. При цьому розглянуто можливість утворення як нейтральних так і 
однократно й двократно йонізованих вакансій у катіонній та аніонній підгратках. 

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]: 

=µ µs g
i i ,      (1) 

де ( )µ s g
i  – хімічний потенціал і-го компоненту (і = Zn, Te) у парі g чи кристалі s. 
Хімічний потенціал пари визначали з використанням наближення ідеального газу, а 

для визначення хімічних потенціалів дефектів у кристалі використовували процедуру 
диференціювання енергії Гіббса G по концентрації дефекту [2]. 

 

 
а) 

 
б) 

Рисунок. Залежність концентрації електронів n, дірок p та точкових дефектів (1 – 0
ZnV , 2 – ZnV − , 

3 – 2
ZnV − , 4 – +2

TeV ) від температури при двотемпературному відпалі у парі телуру (a)  
(PTe = 133000 Па) та парі цинку (б) (PZn = 133000 Па). 

 
Встановлено, що за умов відпалу кристалів в парі цинку (PZn = 13300 Па) при 

температурах Т = (1000-1200) К домінуючими дефектами є двократно йонізовані вакансії 
цинку, а у відпалених в парі телуру (PTe = 13300 Па) за тієї ж температури – однократно 
йонізовані вакансії цинку. 

 
1. А. Сакалас, З. Янушкевичюс. Точечные дефекты в полупроводниковых соединениях // 
Вильнюс: Мокслас, 153 с. (1988). 
2. Д.М. Фреїк, І.В. Горічок, В.В. Прокопів (мол.). Термодинаміка власних точкових 
дефектів кадмій телуриду на межі області гомогенності // Хімія металів і сплавів, 4(3/4), 
cc. 223–228 (2011). 
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ВПЛИВ ДОМІШКИ КИСНЮ НА ДЕФЕКТНУ ПІДСИСТЕМУ 
КРИСТАЛІВ ТЕЛУРИДУ ЦИНКУ 
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Цинк телурид – перспективний матеріал світловипромінюючих діодів з високою 

яскравістю [1]. Як прямозонний напівпровідник, він має високу фоточутливість і може з 
успіхом застосовуватися для перетворення сонячної енергії в електричну [2].  

Легування кристалів ZnTe ізовалентною домішкою оксигену призводить до появи в 
забороненій зоні локалізованих станів, які найбільш ймовірно створюватимуться оксигеном 
при заміщенні телуру (ОТе). У роботі вперше запропоновано кристалоквазіхімічні формули 
нестехіометричного n- та p-ZnТе:O за умови реалізації складного спектру точкових дефектів 
і на їх основі виконано аналіз домінуючих точкових дефектів у кристалах ZnТe, легованих 
оксигеном та проаналізовано умови реалізації у них термодинамічних n-p- переходів. 
Отримані двовимірні та тривимірні діаграми “концентрації дефектів (носіїв заряду) – склад” 
визначають технологічні фактори (хімічних склад, умови відпалу), які забезпечують 
отримання кристалів із наперед заданими властивостями (рис. 1). 

   
Рис. 1. Просторові залежності холлівської концентрації nH від відхилення від 

стехіометрії α (Zn) – a, β (Те) – б та вмісту легуючої домішки [О] для кристалів n-
ZnTe:О (a) та p-ZnTe:О (б). 

 
Враховуючи те, що оксиген при взаємодії з кристалами цинк телуриду може 

перебувати у нейтральному або двічі негативно зарядженому стані, можна виділити кілька 
механізмів утворення точкових дефектів у ZnTe:О, а саме: 
1) механізм заміщення (А) – TeO× ; 
2) механізм вкорінення (В) – 2

iO − ; 
3) одночасне утворення дефектів за механізмами А і В – TeO× , 2

iO −  (механізм С); 
4) утворення комплексу дефектів 2 2

Te i(V O )+ − ×  та TeO×  (механізм D). 
Кристалоквазіхімічна формула n-ZnTe:О за умови утворення дефектів за механізмом 

D (найбільш ймовірним механізмом) буде мати вигляд: 
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( )// •• • •• •• //
(1-x)(γα+1-α) x+α(1-x)(1-γ) Zn (1-x)(1-α) α(1-x) xσ Te α(1-x)(1-γ)(1-δ) αδ(1-x)(1-γ) i Te i x(1-σ)

(Zn V ) (Te V O ) (Zn Zn ) + V O +
×× × ×

 
/ •+[α(1-x)(γ+δ-δγ+1)]e +2xh

 Кристалоквазіхімічна формула р-ZnTe:О: 

( )// •• // •• // •
(1-y)(1-β) y+β(1-y) Zn (1-y)(1-β+βχ) β(1-y)(1-χ) yσ Te β(1-y)(1-χ) i Te i y(1-σ)

(Zn V ) (Te V O ) (Te ) V O +2(β-βy+y)h
×× × ×

 

Переважаючими дефектами n-ZnTe:O при малих концентраціях домішки  
([O] < 1,2·10-4 атомної частки) є двозарядні вакансії телуру 2

TeV + . Зменшення концентрації 
вакансій телуру відбувається за рахунок їх «заліковування» йонами О2-. При цьому зростає 
концентрація вакансій цинку 2

Zn[V ]−  і їх вплив на провідність матеріалу є домінуючим. Якщо 
кристали ZnTe:О початково володіють n-типом провідності, то із збільшенням [O] 
концентрація електронів зменшується, відбувається інверсія провідності з n- на р-тип і 
подальше зростання концентрації дірок (рис. 1, а), що підтверджує донорну дію оксигену у 
кристалах ZnТе. 

У матеріалі р-ZnTe:О із збільшенням вмісту оксигену для всіх випадків утворення 
домішкових дефектів концентрації двозарядних вакансій цинку 2

Zn[V ]− , як і концентрації 
домішкових дефектів Te[O ]× , 2 2

Te i[V O ]+ −  зростають. Легування [O] кристалів p-типу провідності 
призводить до збільшення концентрації електронів (рис. 1, б).  

 
 

1. Медведев А.С. Физика и химия соединений АIIBVI. – M.: Мир. – 1970, 624 с. 
2. Аветисов И.Х. Нестехиометрия теллурида цинка / И.Х. Аветисов, Е.Н. Геско, 

Я.Л Хариф Тезисы докладов ІІІ Всесоюзной конференции “Материаловедение 
халькогенидных полупроводников”, Черновцы. – 1991, С. 54. 
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В останні роки помітно зріс інтерес до дослідження властивостей плюмбум 

халькогенідів легованих елементами п’ятої групи Періодичної таблиці [1]. Згідно даних [2], 
домішки Sb і Ві в PbTe є донорами, при чому частка електрично активних атомів відчутно 
менша кількості введених. Це пояснюється або утворенням електрично неактивних 
комплексів у гратці сполуки (типу Sb2Te3), або ж домішка розподіляється між катіонною (де 
вона є донором) і аніонною (де вона є, ймовірно, акцептором) підграткими [1, 3, 4]. У 
роботах [1, 5] методом емісійної мессбаурівської спектроскопії на ізотопі 119Sb (119mSn) 
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 зразках – в катіонній підгратці. 

Таким чином легування сурмою плюмбум телуриду повинно призводити до 
оптимізації термоелектричних параметрів матеріалу: зростання електропровідності зразків та 
зменшення їх теплопровідності. Проте, не дивлячись на вже встановлені загальні принципи 
легування PbTe:Sb, не до кінця вирішеним залишається питання про вплив технології 
приготування зразків на механізм входження домішки атомів стибію у кристалічну гратку 
плюмбум телуриду та її вплив на термоелектричну ефективність матеріалу вцілому. 

Термоелектричний легований плюмбум телурид отримували методом прямого 
сплавлення попередньо очищених компонентів з їх перемішуванням в процесі синтезу. 
Очищені компоненти Pb, Te і легуюча домішка Sb у відповідних масових співвідношеннях 
завантажували у підготовлені ампули із кварцового скла марки С5-1. Ампули вакуумували 
до залишкового тиску 10-4 Па і герметизували. Надалі їх розміщували у двозонній 
електропечі опору, а на краях ампул знаходились термопари хромель-алюмель для контролю 
температури. У печі встановлювали температура 800 К, за якої всі компоненти переходили у 
рідку фазу. Для підвищення гомогенності сполуки [6] при цій температурі виконувалось 6 
повних коливань електропечі з відхиленням її від горизонтального положення на кути ±30°. 
Після цього електропіч витримувалась впродовж 50 год. Для проходження дифузійних 
процесів. Потім за температури 1240 К піч знову здійснювала 6 повних коливань. Надалі 
електропіч встановлювалась горизонтально і в такому стані процес синтезу тривав ще 70 год. 
Охолодження електропечі із синтезованою сполукою проводилось до температури 700 К з 
швидкістю 5 К/год, а надалі – з двічі більшою швидкістю до кімнатної температури. Домішка 
сурми становила 0,1; 0,3 та 1 ат. % Sb. 

Величину термо-ЕРС (α) і питому електропровідність (σ) визначали за стандартною 
методикою на установці схема якої наведена на рис.1. Зразок поміщали у піч між двома 
мідними стержнями, один з яких нагрівався для створення градієнту температури (≈10 К) на 
зразку. Вимірювання температури проводили двома хромель-алюмелевими термопарами, 
поміщеними у висвердлені отвори в зразку. Електропровідність визначали вимірюючи спад 
напруги на зразку, генеровану джерелом постійної напруги U3. При цьому, одна з віток 
кожної термопари використовувалась як струмовід. 

Теоретичний розрахунок електропровідності здійснювався через визначення 
рухливості носіїв заряду варіаційним методом [7]. Як відомо провідність залежить від 
рухливості та концентрації – σ(µ,n), рухливість в свою чергу залежить від концентрації та 
ефективної маси – µ(n,m*). Ввівши аналітичну залежність ефективної маси від концентрації у 
вигляді степеневої функції (m*=αnβ, де α і β коефіцієнти) ми отримуємо електропровідність, 
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як функцію концентрації носіїв. Вибираючи розрахункові значення так щоб вони відповідали 
експериментальним даним по електропровідності ми отримали, що концентрації електронів 
становлять lg(n) = 18,52 см-3 та lg(n) = 18,97 см-3 при температурах 300 К та 600 К відповідно. 

 
Рис. 1. Схема установки для вимірювання коефіцієнта термо-ЕРС та питомої 
електропровідності. 1 – зразок; 2, 3 – мідні стержні; 4 – кварцова трубка. 

Величину термо-ЕРС (α) і питому електропровідність (σ) визначали за стандартною 
методикою на установці схема якої наведена на рис.1. Зразок поміщали у піч між двома 
мідними стержнями, один з яких нагрівався для створення градієнту температури (≈10 К) на 
зразку. Вимірювання температури проводили двома хромель-алюмелевими термопарами, 
поміщеними у висвердлені отвори в зразку. Електропровідність визначали вимірюючи спад 
напруги на зразку, генеровану джерелом постійної напруги U3. При цьому, одна з віток 
кожної термопари використовувалась як струмовід. 

Теоретичний розрахунок термо-е.р.с. проводився згідно виразу: 
2k kT 3r

e 3 2
π ⎛ ⎞α = ⋅ +⎜ ⎟µ ⎝ ⎠

  (1) 

по складових для конкретного механізму розсіювання. Сумарне значення термо-е.р.с. 
розраховували шляхом сумування кожної її складової ∑=

i
iαα . 

Як видно з (рис. 2, 3), легування PbTe сурмою призводить до покращення його 
основних термоелектричних характеристик. Так, зокрема, питома електропровідність зростає 
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від значень σ ≈ (100-200) (Ом·см)-1 для бездомішкового до σ ≈ (700-800) (Ом·см)-1 для 
легованого 0,3 ат. % Sb. Коефіцієнт термо-ЕРС при цьому зменшується в середньому на 50 
мкВ/К у всьому температурному інтервалі, проте абсолютне значення залишається досить 
високим (≈300 мкВ/К). Збільшення концентрації домішки до 1,0 ат. % Sb призводить вже не 
тільки до суттєвого зменшення коефіцієнта термо-ЕРС, але й до зниження величини питомої 
електропровідності легованих зразків. 

  
Рис. 2. Температурна залежність 

електропровідності PbTe:Sb при різному вмісті 
домішки: 1 – 0,3; 2 – 1; 0,1 ат. % Sb. 

Рис. 3. Температурна залежність  
термо-е.р.с. PbTe:Sb при різному вмісті 
домішки 1 – 0,1; 2 – 0,3 та 3 – 1 ат. % Sb. 

Таким чином, на основі представлених залежностей, можна стверджувати, що 
оптимальними термоелектричними параметрами володіє матеріал з концентрацією домішки 
0,3 ат. % Sb. Величина термоелектричної потужності для зразків виготовлених з такого 
матеріалу при температурі ≈ 500 К становить α2σ ≈ 70 мкВт/(К2см), що є досить високим 
показником. 
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За останні роки термоелектричні явища одержують все більш широке практичне 
застосування для прямого перетворення теплової енергії в електричну [1,2]. Нами проведено 
огляд робіт присвячених проблемам отримання і особливостям термоелектричних 
властивостей перспективних напівпровідникових композитних матеріалів для пристроїв 
перетворення теплової енергії (рис.1) [3]. Серед яких є такі 

 
Рис. 1. Залежність термоелектричної добротності (ZT) від температури 

термоелектричних нанокомпозитних матеріалів [3]. 
 
Нанокомпозитні матеріали на основі Bi2Te3. Bi2Te3 і сплави на його основі є одним з 

найбільш широко використовуваних термоелектриних матеріалів (TE) для температур від 
200 К до 400 К. Нанокомпозити на сонові Bi2Te3 виготовлені за допомогою гідротермального 
методу і скомпактовані методом гарячого пресування зменшили теплопровідність набагато 
сильніше, ніж електричну провідність, що призвело до підвищення термоелектричної 
добротності ZT до значення 0,83. Подальше покращення добротності нанокомпозитів 
можливе за відповідного легування та оптимізації складу. Є деякі нові стратегії які 
проводиться на межі зерна, щоб оптимізувати термоелектричні властивості. Так, зокрема 
покращити коефіцієнт потужності р-типу Bi2Te3 на (30-38)% можна за рахунок використання 
солей лужних металів. 

Нанокомпозити на основі телуриду свинцю PbTe. Телурид свинцю PbTe є одним із 
кращих термоелектричних матеріалів для середніх температур (450-800) К. Максимум ZT 
РbТе становить 0,7 при 700 К. Останнім часом ZT була подвоєна при 773 K у легованих 
талієм PbTe через підвищення коефіцієнту Зеєбека. Використанням нанокомпозитів PbTe 
також можна досягнути високих ZT. Нанокомпозити PbTe підготовлені спіканням порошків 
в об'ємні зразки показали невелике збільшення коефіцієнта Зеєбека при значному параметрі 
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розсіювання за рахунок фільтрації енергії електронів. В окремому дослідженні об'ємні зразки 
телуриду свинцю були підготовлені з надлишком Pb або Ag, які осаджували в PbTe матрицю. 
Ці зразки показали чудове підвищення (до 100%) коефіцієнт Зеєбека, і одночасне збільшення 
параметра розсіювання (який склав <1 для об’ємних і до 3-4 у зразках із нановключеннями). 
Хоча природа збільшення параметра розсіювання не ясна, ефект, ймовірно, є фільтрацією 
енергії електронів, що призводить до високого коефіцієнта Зеєбека. З іншого боку, 
рухливість електронів була занадто низькою і збільшення ZT не було отримано. Недавно 
підготовлено PbTe з нановключеннями як Pb так і Sb одночасно, що призвело до значного 
підвищення коефіцієнта потужності по відношенню до об'ємного PbTe. 

Композити на основі сполук (LAST-m) AgSbTe2-(PbTe)m. Найвищі значення добротності 
ZT для середнього діапазону температур мають термоелектричні матеріали (LAST-m) сім'ї 
AgSbTe2-(PbTe)m. Вони мають структуру NaCl: телур займає позиції Cl, а срібло, свинець і 
сурма займає позиції Na. Таким чином, аніони несуть чистий заряд -2, в той час як кожен з 
катіонів несе в собі заряд +2. (Одна пара Ag+ і Sb3+ є ізо-електронною заміною двох Pb2+ 
йонів у гратці). LAST матеріали зажди синтезувалися шляхом змішування складових 
елементів, їх сплавленням, а потім повільного охолоджування до кімнатної температури, що 
призводить до формування нанорозмірних фаз поділу.  

Нанокомпозити на основі Mg2Si. Ідеальний термоелектричний матеріал повинен мати 
не тільки високе значення ZT, але також мати елементи, які є нетоксичними. Саме такими є 
сполуки на основі Mg2(Si, Sn) які привертають велику увага останнім часом. Насправді, 
досить високе значення ZT ~ 1,1 було, отримано при 800 K у твердих розчинах на основі 
MgSi0.4Sn0.6. і Mg2Si0.4-xSn0.6Sbx. Граткові теплопровідності цих зразків близько (1,5-2,1) 
Вт/м·К при температурі 300 К, в порівнянні з 7,9 Вт/м·К у Mg2Si і 5,9 Вт/м·К у Mg2Sn. Цікаво, 
що зразки показали утворення наноточок при фазовому розділенні, подібно до того, що 
спостерігається у сполуках LAST-m. Ці природні утворення нанорозмірних композиційних 
структур є відповідальними за низьке значення теплопровідності цих зразків. 

Скутерудитні композити на основі CoSb3.Подвійні скутерудити володіють структурою 
типу CoAs3 із загальною хімічною формулою MX3, де М-перехідний метал такий як кобальт, 
родій або іридій, а X фосфор, миш'як або сурма. Серед сім'ї скутерудитів, CoSb3 має 
найбільший інтерес через його високу рухливість (m*)3/2µ у порівнянні з іншими сполуками. 
Тут m* і µ відповідно ефективна маса і рухливість. CoSb3 може мати дуже високий 
коефіцієнт термоелектричної потужності, але його висока теплопровідність (10 Вт/м·К) не 
дозволяє йому конкурувати з традиційними Bi2Te3 (1,0-1,5 Вт/м·К). Тим не менш, ці сполуки 
мають специфічну граткову структуру з великим "порожнинами", розташованими у центрі 
елементарної комірки, які могли б бути заповнені невеликими атомами металу. Оскільки ці 
“порожнини” набагато більші (1,89 Å), ніж самі елементарні йони наповнювача і швидше за 
все коливаються в положенні рівноваги.  

Нанокомпозити на основі Si-Ge. Сплави кремнію і германію, які являють собою 
твердий розчин SixGe1-х посідають важливе місце серед дуже малої кількості 
термоелектричних матеріалів, які працюють при температурах вище 1000 К. Елементарні 
кремній і германій кристалізуються в алмазоподібних структурах. У результаті жорсткої і 
симетричної кристалічної структури, вони володіють занадто високою теплопровідністю, 
щоб стати хорошим термоелектричним матеріалом (150 і 63) Вт/м·К, відповідно, при 
кімнатній температурі). Тим не менш, їх теплопровідність може бути зведена до (5-10) 
Вт/м·К при утворенні твердого розчину з легуючими домішками . Хімічна стабільність 
SixGe1-х твердих розчинів при високих температурах, зокрема, проти окислення, і висока 
добротність (<~ 1) створюють передумови для використання термоелектричних матеріалів на 
їх основі при високих температурах (1000-1200) К. Також теплопровідність 
наноструктурованих зразків значно нижча, ніж в об’ємних зразків у всьому діапазоні 
температур до 1273 K, що призводить до максимуму ZT близько 0,95. 

Композитні структури на основі половинних сполук Гейслера. У порівнянні з PbTe 
сполуки Гейслера більш екологічно безпечні і, отже до них зростає рівень інтересу. 
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Половинні сполуки Гейслера кристалізуються в тип структури MgAgAs з просторовою 
групою F43m, яка може розглядатися як два взаємопроникні гранецентровані куби. Так як, 
половинні сполуки Гейслера мають вузьку заборонену зону з різкою зміною рівня Фермі, то 
дуже високий коефіцієнт потужності не очікується. 

Визначено стратегії подальшого розвитку нових нанокомпозитних матеріалів із 
підвищеними значеннями термоелектричних параметрів які полягають в настопному. 

Модуляція легування у порівнянні з рівномірним легуванням Як правило, термоелектричні 
матеріали сильно легованих напівпровідників та гостьові елементи використовують для 
налаштування концентрації носіїв із зменшенням рухливості у зв'язку з помітним 
йонізованим домішково-електронним розсіюванням. Для n-типу, сполук з відкритими 
порожнинами у гратках, як у скутерудитах і клатратах, можуть мати менше розсіяння 
електронів домішками при легуванні. У той час як для р-типу, природня надгратка, як у 
NaxCoO3, має багато переваг у порівнянні з іншими структурами у зв'язку з його розділеними 
шарами транспортними шляхами для легування. Однак для більшості матеріалів з такими 
унікальними структурами, необхідні інші стратегії для мінімізації розсіяння електронів 
домішками, тобто модуляції легування.  

Когерентні нано-включення в порівнянні з некогерентними. Широке дослідження системи 
PbTe показує, що когерентні включення мають менший вплив на рухливість носіїв заряду, 
ніж некогерентні включення. Теоретичне дослідження також вказують, на зміну зонної 
структури за рахунок таких когерентних нано-включень. Поєднанні когерентних нано-
включення з надграткам і квантовими ямам в низькорозмірних системах дозволить 
досягнути кращого значення ZT.  

Випадкові межі в порівнянні з впорядкованими межами. Вплив меж зерен на механічні 
властивості добре вивчений у багатьох матеріалах. Тим не менше, є тільки обмежене 
розуміння впливу меж зерен на транспортні властивості більшості термоелектричних 
матеріалів. Незважаючи на відсутність статистики уявлення про різні межі зерен і їх вплив 
на транспорт фононів і електронів, було підтверджено, що деякі межі зерна чинить менший 
вплив на транспорт електронів, але розсіюють достатньо фонони. Реконструкція різних 
випадкових меж і деяких спеціальних упорядкованих меж, щоб полегшити транспорт 
електронів буде значно сприяти підвищенню коефіцієнта потужності.  

Немодифіковані зерна в порівнянні з модифікованим зерном. Більшість термоелектричних 
матеріалів кристалізуються з кубічною структурою з майже сферичною формою. У 
результаті, як теплові так і електричні властивості ізотропні в полікристалічних зразках. 
Враховуючи транспортну поведінку, межі справляють значний вплив на розсіювання 
фононів значно більше як на електрони. Оскільки межі зерен обмежують рух фононів вздовж 
одного напрямку на поверхні то, зміною сферичної форми зерна можна роз’єднати транспорт 
фононів і електронів.  

Сферичні порожнини в порівнянні із стовпчастими. У рамках теорії ефективного 
середовища, нормальні порожнини не покращують значення термоелектричної добротності 
ZT. Коли справа доходить до нано-розмірних, структур має місце деяке покращення 
термоелектричних властивостей. Останнім часом встановлено, що впорядкованими нано-
порами можна знизити теплопровідність гратки плівок кремнію близько до аморфної межі, з 
малим впливом на рухливість носіїв, і у кінцевому підсумку підвищити значення ZT [4]. 
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Павлюк С.П.1, Вакула Ю.О.1 

 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, пр. Глушкова 2, Київ 03127 

Україна 
1e-mail: gandziuk2009@gmail.com 

 
В роботах [1-5] показано, що неоднорідний розігрів германієвого зразка з електронно-

дірковою плазмою і достатньо сильним струмом, що проходить через неї, приводить до 
утворення домену сильного поля з концентрацією носіїв заряду, меншою від 
термодинамічно-рівноважної. Виникнення домену можна пояснити виявленою раніше 
екстракцією плазми із ділянки зразка з температурою, що падає вздовж протікання струму.  

В роботі [1] досліджувалась електронно-діркова плазма германію,що інжектувалась 
через контакти в зразок одиночними імпульсами напруги. Амплітуда імпульсів, що 
використовувалась досягала екстремально-великих аж до значень, при яких відбувалось 
руйнування зразка. При напругах, менших певних критичних, поведінка плазми була такою 
ж, як і в дослідах, що проводились раніше, при більших – було виявлено якісно новий ефект. 
Після включення напруги і збільшення концентрації носіїв заряду в будь-якій точці зразка на 
порядок і більше, в зразку виникала високо польова область з малою концентрацією носіїв – 
домен сильного поля. Його утворення супроводжувалось значним зменшенням струму. 

Метою даної роботи було проведення експериментів,що виявляють механізм утворення 
домену в кремнієвих КСДІ структурах. 

 
Експериментальні зразки. 
 
Експериментальні зразки – кремнієві дифузійні резистори, виготовлені за технологією 

КСДІ. Це  симетричні n+ – n – n+ структури з електричними   контактами  із алюмінію (Аl)  
до n+-областей. Вони розташовані в «кишенях», що відокремлені шаром SiO2 завтовшки ≈ 
2мкм від підкладки із полі кремнію товщиною 300 мкм. «Кишені» мають різну глибину h1 
(від 2.8 мкм до 10.5 мкм). Довжина структур 2.4 l mµ= , ширина - 1 9.8 h mµ= . Докладно 
експериментальні зразки описані в роботі [7]. 

 
Методика досліджень. 
 
Досліджувалися осцилограми імпульсів струму та будувалися імпульсні вальт-амперні 

характеристики в режимі живлення генератором напруги для різних моментів імпульсу. З 
ВАХ структур розраховувалися залежності їх опору від амплітуди імпульсу напруги. 

 
Осцилограми імпульсів струму. 
 
Осцилограми імпульсів напруги були прямокутні (рис. 1 ,а) і їх форма не змінювалась 

при зміні величини протікаючого струму (рис. 1,б). При невеликих амплітудах імпульсу  
напруги імпульс струму теж мав прямокутну форму (криві 1-3, рис.1, а, б). При достатньо 
великих амплітудах напруги спостерігалося після досягнення струмом величини Імах його 
падіння до Імін (крива 4, рис.1, б).  

При подальшому збільшенні амплітуди імпульсу пік струму зміщується до початку 
імпульсу (крива 5, рис.1,б). Падіння струму в кінці імпульсу змінюється на ріст струму і 
відбувається руйнування зразка (крива 6, рис.1,б) 
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Вольт-амперні характеристики 
 
Для моментів часу, коли імпульс струму досягав максимального Імах та мінімального 

Імін значень будувалися вольт-амперні характеристики (рис. 2, а), і  залежності опору 
структури від напруги (рис. 2, б) 

 
 

ВАХ мають 3 ділянки: 1-лінійну-постійне поле та опір.  2 ділянка – область насичення 
струму- поле росте, виникає високопольова область ТГД домену. 3 область – зникнення ТГД 
домена, зменшення поля і опору. 

 
 

 
Рис.2 ВАХ та залежність опору структури від напруги 

 
Рис.1 Осцилограми тестуючих імпульсів 
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Обговорення отриманих результатів. 
 
Відомо. що при протіканні струму крізь зразок з  контактами, які інжектують електрони 

та дірки, в ньому завжди встановлюється розподіл електричного поля Е(х) з максимумом.  
Саморозігрів зразка також неоднорідний. ТГД домен, який виникає, є найбільш 

високоомною областю і область максимальної температури знаходиться в ньому. 
Концентрація носіїв заряду в максимумі поля менше термодинамічно-рівноважної 
концентрації і в області ТГД домену носії заряду не рекомбінують, а генеруються. 

Зазначимо, що розігрів зразка, зменшення концентрації зарядів в максимумі поля та 
падіння струму відбуваються одночасно. 

Зміна  b відбувається не тільки за рахунок розігріву ґратки, а і за рахунок польового 
розігріву носіїв заряду. Такий вплив є, але  він менш суттєвий ,ніж зміна концентрації за 
рахунок неоднорідного термічного розігріву ґратки. 

 
Висновки 
 
1. Термічний розігрів КСДІ структури призводить до виникнення термічного 

градієнтно-дрейфового домену. 
2. Термічний розігрів структури протікаючим струмом, формування домену та 

падіння струму відбуваються одночасно. 
3. Концентрація носіїв в домені може досягати значень менших від термодинамічно-

рівноважні. 
4. Виникнення домену обумовлено неоднорідним термічним розігрівом  структури. 
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З метою розробки та оптимізації поліруючих травників для хімічного полірування 
поверхні монокристалів PbTe і Pb1-xSnxTe бромвиділяючими травниками Н2О2 – НBr –
 молочна кислота (С3Н6О3) досліджено закономірності хімічного розчинення вказаних 
матеріалів, встановлено області поліруючих розчинів, розроблено та оптимізовано на основі 
отриманих експериментальних даних поліруючі травники для застосування їх в процесі 
хіміко-динамічного полірування (ХДП) для технологічних операцій різного призначення. 

Для експериментальних досліджень використовували вирощені методом Бріджмена 
монокристали PbTe та твердих розчинів Pb0,83Sn0,17Te, Pb0,8Sn0,2Te (ІІ), а також одержані з 
парової фази монокристали 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 водних суспензій абразивних порошків 
М10 та 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 методом хіміко-
механічного полірування (vпол ≈ 80 мкм/хв). Швидкість розчинення визначали за 
зменшенням товщини пластин з використанням багатообертового індикатора 1МИГП з 
точністю ± 0,5 мкм. 

Вивчення закономірностей ХДП напівпровідників проводили 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 v (мкм/хв) PbTe і твердих розчинів 
PbxSn1-xTe від концентрації компонентів травників Н2О2 – НBr – С3Н6О3, швидкості 
обертання диску в координатах ν–1 – γ–1/2 та температури в координатах ln ν – 1/Т. 

Для приготування травників використовували 48 %-ну HBr, 35 %-ний Н2О2 та 80 %-ну 
молочну кислоту (всі реактиви марки “ос.ч.” та “х.ч.”), при цьому змішування компонентів 
проводили повільно з обов’язковим охолодженням травильної суміші. 

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 деіонізованою 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 схемою (по 30 с в кожному 
розчині): 

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 (8 Mpix) та настільного скануючого (растрового) 
електронного мікроскопу JEOL JCM-5000 NeoScope. 

Бромвиділяючі травильні композиції на основі H2O2 – HBr схожі за своїми властивостями 
на розчини брому в HBr, оскільки бром, який виділяється в процесі взаємодії компонентів 
H2O2 і HBr, розчиняється в надлишку бромідної кислоти [2]. Для покращення якості 
травильних композицій Н2О2 – НBr зазвичай додатково використовують компоненти 
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(органічні кислоти, модифікатори в’язкості, тощо), які дозволяють частково регулювати 
процес взаємодії Н2О2 і НBr, сприяють розчиненню брому, що виділяється, а також 
переводять в розчинну форму продукти взаємодії. 

На рис. 1 представлені концентраційні залежності швидкості травлення монокристалів 
PbTe і твердих розчинів Pb0,83Sn0,17Te, Pb0,8Sn0,2Te (І), Pb0,8Sn0,2Te (ІІ) розчинами Н2О2–HBr–
С3Н6О3, побудовані за експериментальним даними з використанням математичного 
планування експерименту на симплексах (метод симплексних граток Шеффе) [3]. Визначено 
концентраційні границі існування областей поліруючих та неполіруючих травників. 

 

  
а б 

  
в г 

Рис. 1. Концентраційні залежності (Т = 300 К, γ = 86 хв–1) швидкості травлення (мкм/хв) 
PbTe (а), Pb0,83Sn0,17Te (б), Pb0,8Sn0,2Te (І) (в) та Pb0,8Sn0,2Te (ІІ) (г) в розчинах H2O2–HBr–
С3Н6О3 при об`ємному співвідношенні H2O2:HBr:С3Н6О3 у вершинах А, В, С (об. %): А – 
2:98:0; В – 2:48:50; С – 10:90:0 (I –поліруючі і II – неполіруючі розчини). 

 
Аналізуючи характер зміни швидкості травлення досліджуваних монокристалів в 

залежності від складу травильних сумішей Н2О2–HBr–С3Н6О3 можна відмітити, що вона 
досягає найбільших значень при максимальному вмісті Н2О2 (10 об.%) (вершина С на 
діаграмах) і становить для PbTe – 16,7 мкм/хв, для Pb0,83Sn0,17Te – 15,8 мкм/хв, для 
Pb0,8Sn0,2Te (І) – 17,2 мкм/хв і для Pb0,8Sn0,2Te (ІІ) – 16,3 мкм/хв. Оскільки травники 
досліджуваного концентраційного інтервалу АВС характеризуються надлишком HBr, 
то збільшення концентрації Н2О2 в розчині призводить до зростання концентрації утвореного 
брому, який розчиняється в надлишковій кількості HBr, що і сприяє зростанню швидкості 
травлення досліджуваних монокристалів. 

Мінімальні швидкості травлення досягаються в сумішах з найбільшим вмістом (98 об.%) 
бромідної кислоти (вершина А), а також в найбільш збагачених молочною кислотою 
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розчинах (вершина В на діаграмах) і становлять 2,2 мкм/хв для PbTe, 2,3 мкм/хв для 
Pb0,83Sn0,17Te, 2,5 мкм/хв для Pb0,8Sn0,2Te (І) та 2 мкм/хв для Pb0,8Sn0,2Te (ІІ). Такі низькі 
значення швидкості травлення для всіх вищезазначених матеріалів можна пояснити 
мінімальною концентрацією активного компоненту в таких сумішах. 

Концентраційні залежності “склад розчину – швидкість травлення” дослідженого 
інтервалу АВС (рис. 1) відрізняються площею і розташуванням областей поліруючих 
розчинів (область І) для різних матеріалів. Для монокристалів PbTe і Pb0,83Sn0,17Te область І 
займає ≈ 85 і 75 % відповідно, тоді як для Pb0,8Sn0,2Te (І) і Pb0,8Sn0,2Te (ІІ) більшість розчинів 
досліджуваного інтервалу виявились неполіруючими. Слід зазначити, що при зменшенні 
вмісту олова в складі твердих розчинів Pb1-xSnxTe розмір областей поліруючих травильних 
композицій в досліджуваному інтервалі зростає в ряду: 

Pb0,8Sn0,2Te (І) ≈ Pb0,8Sn0,2Te (ІІ) → Pb0,83Sn0,17Te → PbTe 
Процес розчинення PbTe та Pb1-xSnxTe в травильних композиціях Н2О2 – НBr – С3Н6О3 

протікає 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 С3Н6О3. 

При хімічній обробці поверхонь зразків PbTe та Pb1-xSnxTe травник одного й того ж 
складу може поводити себе по-різному. Поліруючий травник для одних зразків 
необов’язково є поліруючим для інших; так, розчин складу (об. %): 
4 Н2О2 : 58,5 НBr : 37,5 С3Н6О3 формує поліровану поверхню зразків PbTe та Pb0,83Sn0,17Te 
рис. 2, а, тоді як для твердих розчинів Pb0,8Sn0,2Te (І) та Pb0,8Sn0,2Te (ІІ) травник такого складу 
є неполіруючим (рис. 2, б). 

 

 а  б 
Рис. 2. Мікроструктура поверхні Pb0,83Sn0,17Te (а) та Pb0,8Sn0,2Te (ІІ) (б) після ХДП 
розчином складу (об. %) 4 Н2О2 : 58,5 НBr : 37,5 С3Н6О3 (металомікроскоп МИМ-7). 

 
За результатами експериментів встановлено, що травники Н2О2 – НBr – С3Н6О3 

дослідженого концентраційного інтервалу володіють хорошими поліруючими властивостями 
для монокристалічних зразків PbTe і Pb0,83Sn0,17Te, характеризуються середніми 
швидкостями полірування (2,0-17,0 мкм/хв) і можуть бути застосовані для їх ХДП. 

Автор висловлює щиру подяку д.х.н., проф. Томашику В.М., к.х.н. Томашик З.Ф. та к.х.н. 
Стратійчук І.Б. за допомогу у плануванні експерименту та обговоренні результатів. 
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Цинк селенід є перспективним матеріалом для створення світлодіодів, фоторезисторів, 
джерел спонтанного і когерентного випромінювання. Його ширина забороненої зони складає 
Eg = 2,7 еВ при Т = 300 К, що відповідає синьо-блакитній області спектра. Даний 
напівпровідник кристалізується таким чином, що кожен атом розміщений у центрі 
правильного тетраедра, в чотирьох вершинах якого знаходяться атоми іншого елемента. 

Не дивлячись на значну кількість публікацій, цинк селенід залишається складним 
об’єктом дослідження завдяки особливостям кристалічної структури і складністю синтезу 
матеріалу із наперед заданими властивостями.  

Експериментальні дослідження, як правило, потребують великих затрат часу, ресурсів і 
при цьому, також, не завжди дають достовірні результати. Альтернативним джерелом 
отримання нової і уточнення існуючої інформації є застосування розрахункових методів. 

У даній роботі проведені ab initio розрахунки термодинамічних властивостей 
кристалічного цинк селеніду кубічної фази. 

Розглянемо характер зв’язку Zn-Sе, взявши до уваги їх електронну конфігурацію 
складових атомів: (Zn-3d104s2, Sе-5s25p4). Тобто, у системі Zn-Sе присутні два електрони 
металу та чотири електрони халькогену. Кожен атом металу (халькогену) має чотири сусідні 
атоми халькогену (металу), звідки слідує, що у двох зв’язках Zn-Sе бере участь три 
електрони атома халькогену та один електрон атома металу (тобто, у загальному, два 
електрони на один зв'язок). 

Граничні умови кластерів утворювалися на основі наступних висновків. Крайовим 
атомам селену відповідають один або два електрони на зв'язок. Тобто, залишається три або 
два електрони, які не скомпенсовані. Для нейтралізації цих електронів у кластер, на кожні 
два крайові атоми селену, додавався один атом карбону, який «забирає» чотири електрони, а 
ще один нескомпенсований електрон нейтралізувався атомом гідрогену. Тобто на двох 
атомах селену є 5 нескомпенсованих електронів, які заповнюють п’ять порожніх оболонок 
атомів карбону і гідрогену.  

Розбіжність міжатомних відстаней з експериментальними значеннями у межах 2-% 
похибки доводить раціональність даного вибору. Застосування представленої кластерної 
моделі дозволяє проводити розрахунки термодинамічних характеристик з достатньою 
точністю навіть при використанні невеликих кластерів.  
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У обчисленнях нами використовувалися дві 
кластерні моделі цинк селеніду. Модель А 
включає атом цинку, оточений двома 
дводендатними лігандами, і має загальну 
формулу ZnC2H2Se4 (рис.2, а). Кластер В, 
загальна формула якого Zn4C6H6Se13, містить 
атом цинку, оточений чотирма атомами 
халькогену, що відповідає реальному кристалу; 
всі ці атоми чотирикоординовані (рис. 2, b).  

Розрахунок проводили зa допомогою пакету 
програм Firefly в рамках обмеженого методу 
Хартрі-Фока, з використанням валентного 
базисного набору SBKJC, який включає 
ефективний серцевинний потенціал. Візуалізація 
просторових структур здійснювалася з 
використанням Chemcraft.  

У результаті розрахунку були отримані 
значення енергії утворення, ентальпії утворення, 
ентропії, енергії Гіббса та теплоємкостей при 
сталому тиску та сталому об’ємі кристалів ZnSe. 
При обчисленні енергій утворення, ентальпій 
утворення, ентропії та енергії Гіббса 
використовувалися показана на прикладі 
ентальпії методика врахування початкових умов. 
Спочатку розраховувались ентальпія утворення 
кластера А (рис. 1, а) за формулою: 
 el atH T E∆ = − + Η∑ ∑  (1) 

де ∆H - ентальпія утворення; T - загальна енергія 
системи; Eel- електронна енергія атомів, що 
складають систему (у атомарному стані); ∆Hat - енергія атомізації атомів. Загальна та 
електронна енергії системи бралися з результатів розрахунку, а всі інші величини – із 
довідникових матеріалів. 

Аналогічним чином була розрахована ентальпія утворення кластера В. Після цього від 
ентальпії утворення кластера В віднімалися потрійна величина ентальпії утворення кластера 
А, тобто, від величини ентальпії кластера, що складається із фрагменту кристала сфалериту 
та трьох лігандів, віднімалась ентальпія трьох лігандів. Отримане значення цієї величини 
можна віднести до реального кристала. 

Далі, на основі обчислених коливальних спектрів, було проведено розрахунок 
термодинамічних характеристик кристалів ZnSe при різних температурах.  

У випадку із теплоємкостями, від величини теплоємкості утворення більшого кластера 
віднімалась потрійна величина теплоємкості меншого кластера. Тобто від Сp (Cv) кластера, 
що складається з фрагменту кристала ZnX та трьох лігандів, віднімалась Cp (Cv) трьох 
лігандів. Отримане значення теплоємкостей при сталому тиску та сталому об’ємі можна 
віднести до кристалів цинк селеніду. 

У теплових розрахунках для параметрів р, V, T термодинамічного стану характерні їх 
абсолютні числові значення, a для параметрів ∆Е, ∆H, ∆S, ∆G важливі їх зміни в 
термодинамічних процесах. Тобто розрахунок зводився до визначення відносних значень 
цих величин і виконувався відносно так званого нульового стану. 

У таблиці представлені табличні і розраховані нами значення геометричних і 
термодинамічних параметрів при нормальних умовах. Також показано відхилення між 

 

 
а) 

 
b) 

Рис.2. Моделі кластерів А (ZnC2H2Sе4) (а) і 
В (Zn4C6H6Sе13) (b) для кристалів кубічної 

фази цинк селеніду. 
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величинами, із яких видно задовільну точність даних розрахунків у порівнянні із 
експериментальними даними. 

 Отримані значення теплоємкостей при сталому тиску Ср та сталому об’ємі Cv при різних 
температурах відображено на рис. 3. Також, на 
цьому рисунку присутні експериментальні 
результати ізохорної теплоємкості, взяті із 
робіт. Бачимо, що наші результати квантово-
хімічних розрахунків задовільно описують 
експеримент і теоретичні розрахунки інших 
авторів. Зокрема, значення Cp та Cv зростають 
на всьому представленому температурному 
діапазоні. При низьких температурах 
спостерігається швидке зростання значення 
теплоємкостей згідно теорії Дебая, а при більш 
високих – тенденція зростання стає слабшою і 
наближається до границі Дюлонга-Пті. 

Температурні залежності теплоємкості 
кристалічних структур згідно визначаються 
наступною функцією:  

-3 5 -2
pC = a+ b 10 T - c 10 T⋅ ⋅ (2) 

Отримані нами, аналітичні вирази 
одержаних температурних залежностей 

теплоємкостей при сталому тиску та об’єму відповідно описуються рівняннями (3), (4): 
3 5 2

pC 43,508 4, 493 10 T 2,615 10 T− −= + ⋅ − ⋅  (3) 
3 5 2

vC 58,367 0,817 10 T 4,354 10 T− −= + ⋅ − ⋅  (4) 

Нами було розраховано температурні залежності теплоти утворення, ентальпії 
утворення та енергії Гіббса. Із рис. 3 видно 
зростання представлених характеристик на 
всьому температурному діапазоні, зокрема 
спостерігається швидке зростання енергії 
Гіббса при високих температурах, що є 
закономірно для напівпровідникових 
кристалів у кубічній фізі. 

Температурні залежності теплоти 
утворення, ентальпії утворення та енергії 
Гіббса для кристалів цинк селеніду 
представлені на рис. 3. Їх аналітичні вирази 
мають наступний вигляд: 

G(T)  0,3746 T  184,9∆ = ⋅ +  (5) 

E(T)  0,0613 T  165,6∆ = ⋅ +  (6) 

H(T)  0,0461 T  166,1∆ = ⋅ +  (7) 

Із хімічної термодинаміки відомо, що ентальпія утворення пов’язана із енергією Гіббса 
наступним співвідношенням: 

H G T S.∆ = ∆ + ∆  (8) 
А також, що при дуже малих температурах перший доданок є визначальним, тобто 

H G∆ ≈ ∆ , при високих - H T S∆ ≈ ∆ . Результати представлені на рис. 2,3 у межах похибки 
вписуються у дану теорію, що підтверджує правильність отриманих результатів. 

Рис. 3. Температурні залежності 
теплоємкостей кристалів ZnSe при 

сталому тиску Сp та сталому об’ємі Сv 
відповідно, лінії – розрахунок, точки – 

експеримент. 

Рис. 4. Температурна залежність енергії 
утворення, ентальпії утворення та енергії 

Гіббса кристалів ZnSe. 
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Fig.2. XRD pattern: 1 – as-grown, 2 – implanted 
and 3 – annealed Cd-doped (0,6 at %) ZnO film 
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Fig.1. XRD pattern: 1 – as-grown, 2 –implanted 
and 3 – annealed Cd-doped (0,5 at %) ZnO film 

Effect of O+ implantation on the structure, vibrational and optical 
properties of Cd-doped ZnO films 
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ZnO based materials have been attracted considerable scientific interest, because ZnO is a 
wide-gap semiconductors having a large exciton binding energy (60 meV), which can be applied to 
develop high-performance optoelectronic devices [1]. In generally, ZnO has near band edge 
emission in ultraviolet (UV) region and defect related green and red emission regions. The UV 
emission is desirable, while defect level emission is not desirable. Green emission has been 
occurred by different kind of defects such as oxygen vacancies [2], zinc vacancies [3], oxygen 
antisite defects [4]. The red band emission is related to the lattice imperfections [5]. It is very 
important because the defects affect by the most optoelectronic properties ZnO structures.  

In spite of intensive research of structural, optical and electronic properties of zinc oxide 
films, the ion implantation influence on the characteristics of fundamental ZnO has not yet been 
sufficiently studied. It should be noted that the ion implantation is very attractive instrument for 
technological processing of the semiconductor and can be employed to control the concentration of 
induced impurities. However, the bombardment by high-energy ions leads to a generation of defects, 
which are negatively effect on the performance of devices. Since as-grown ZnO films involve 
oxygen vacancies, oxygen implantation is expected to compensate for the oxygen vacancy sites and 
improve the material structure. 

ZnO:Cd films were deposited on c-sapphire substrates by radiofrequency magnetron 
sputtering [6], implanted by 150 keV O+ ions with fluence 1016 cm-2 and then annealed at 600 °C 
under air ambience. Magnetron sputtering allows obtaining high quality textured films oriented 
along c-axis in comparison with other growth techniques, what was confirmed by X-ray diffraction 
measurements (XRD). Raman scattering (RS) and photoluminescence (PL) measurements were 
carried out on all stages of experiment. 
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Fig.3. Raman spectra of 1 – as-grown, 2 – O+ 
implanted and 3 – annealed Cd-doped (0,5 at 
%) ZnO film 

150 200 250 300 350 400 450 500 550 600

ATO
1

Blow
1

Al2O3disorder
phase Ehigh

2 -Elow
2

ZnO:Cd0,006/c-sapphire
Ehigh

2 ELO
1

ALO
1

In
te

ns
ity

, a
rb

. u
ni

ts

Raman shift, cm-1

1

2

3

Fig.4. Raman spectra of 1 – as-grown, 2 – O+ 
implanted and 3 – annealed Cd-doped (0,6 at 
%) ZnO film

The textured (002) single-phase films of the ZnO doped with cadmium were grown on c-
sapphire substrates. XRD patterns are shown in the Fig.1 and Fig.2. Weak reflexes (100) and (101) 
are present on XRD patterns as-grown films disappear after treatment. Implantation in both cases 
leads to strong intensity decrease of the reflection (002), indicating the occurrence of defects and 
partial films amorphization. Annealing slightly improves crystalline quality. 

Wurtzite-phase ZnO belongs to the space group C4
6v with two formula units per primitive 

cell. The irreducible representation at the zone-center is 2A1 + 2E1 + 2B1 + 2E2. One A1 and E1 
modes are acoustic phonons and the remaining modes are optical phonons. In the optical phonons, 
A1 and E1 are polar modes, B1 is a silent mode and E2 is a non-polar mode. The polar modes A1 and 
E1 are further split into longitudinal (LO) and transverse (TO) components due to the macroscopic 
electric field associated with the LO modes [7].The Raman spectra of the Cd-doped ZnO films (0.5 
and 0.6 at. %) as-grown, after implantation with O+ ions and annealed are shown in Fig.3 and Fig.4. 

From fig.3 and 4, we can see an intense E2
high peak at 437 cm-1 is associated with the oxygen 

atoms. The feature at 333 cm-1 is a second-order structure of ZnO, which was interpreted as E2
high-

E2
low

 [8]. In fig.3(1, 2) we can find shoulder in the range from 375 till 437 cm-1 associated with 
complex of A1

TO (379 cm-1), E1
TO(413 cm−1), sapphire substrate (418 cm−1) and E2

high modes. It can 
also be seen that the A1

LO (~574 cm-1) and E1
LO (~583 cm-1) modes are broadened owing to the 

crystal defects such as O-vacancy, Zn-interstitial or their complexes [9].The absence or appearance 
of the TO modes is determined by the angle between the wave vector of the photons and the c-axial 
direction of the wurtzite Cd-doped ZnO films. In the current measurement, the spectrum was 
recorded with the incident light exactly perpendicular to the top surface of the samples, namely, the 
incident light is parallel to the c-axis of the films. In this configuration, only the E2 and A1

LO modes 
are allowed, whereas the E1

TO mode is forbidden according to the Raman selection rules. Presence 
of forbidden modes may be related to crystal defects [10].  A1

TO, E1
TO and E1

LO modes are 
disappeared after annealing stage. The appearance of the peak near 275 cm-1 was attributed to the B1 
silent inactive mode. This indicates that structural disorder is present in the films.  

Also, between 100 and 200 cm-1 a step-like feature is observed. Because of the ion-
implantation, the ZnO lattice is disordered which leads to loss of translational periodicity and hence 
the relaxation of q=0 conservation. This leads to scattering processes from the entire Brillouin zone. 

Fig.5 and Fig.6 show that the oxygen implantation of ZnO containing 0,5 and 0,6 at % Cd 
does not lead to disappearance of UV PL, due to positive influence of isoelectronic doping by Cd. 
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Fig.5. PL spectra of 1 – as-grown, 2 – implanted 
and 3 – annealed Cd-doped (0,5 at %) ZnO film
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Fig.6. PL spectra of 1 – as-grown, 2 – implanted 
and 3 – annealed Cd-doped (0,6 at %) ZnO film 

Presence of Cd dopant what is an isoelectronic impurity to Zn atom in ZnO films promotes 
the conservation of ZnO crystal structure after implantation what reflects in preservation of UV 
photoluminescence. 
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Рис.1 Скануючі електронні  
мікрофотографії CrSi2  
нанокристалічного порошку (a);  
монокристалів (б); покриття (в). 
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Силіциди перехідних металів, зокрема CrSi2, характеризуються цінними фізичними 
властивостями: термоелектричними в поєднанні з високою термічною стабільністю [1]. Як 
напівпровідники їх застосовують в оптоелектронних та фотоелектричних пристроях, 
оскільки нелегований CrSi2 має р-тип провідності [2]. Крім того, CrSi2 є перспективним 
матеріалом для створення високовольтних анізотропних перетворювачів теплової енергії в 
електричну, працюють, наприклад, у поєднанні з кремнієвими сонячними елементами [3]. 
Антикорозійні і антиоксидаційні властивості чистих металів можуть бути значно покращені 
нанесенням на їх поверхню невеликої кількості кремнію. Оскільки кремній може проникнути 
лише в поверхню металу, то покращення його фізико-хімічних властивостей відбувається без 
будь-якого механічного пошкодження всього об’єму металу [4]. 

Тому метою даної роботи є вивчення фізико-хімічних властивостей, зокрема стійкості 
до окиснення, дисиліциду хрому у вигляді нанопорошків, монокристалів та покриттів. 

Дисиліцид хрому у вигляді нанопорошків одержували методом металотермічного 
синтезу; монокристали – методом прямого синтезу із металічного розплаву; покриття CrSi2 
методом безструмового осадження кремнію на поверхню 
хрому із розплаву солей (рис 1. а, б, в). 

Гексагональну структуру отриманих зразків CrSi2 
досліджено методом рентгенофазового аналізу. Параметри 
кристалічної ґратки відповідають літературним даним 
(а=4,422 Å і с=6,351 Å). 

Металотермічний синтез. Одним з перспективних 
методів одержання нанокристалічного дисиліциду хрому є 

металотермічне відновлення сполук хрому і кремнію. CrSi2 
може бути синтезований методом спільного відновлення 
трихлориду хрому і фторсилікату натрію металевим натрієм. 
Температура процесу становить 650-750°С.  

Процес утворення дисиліциду хрому CrSi2 можна 
представити таким чином: 

CrCl3 + 2Na2SiF6 + 11Na = CrSi2 + 12NaF  + 3NaCl  (1) 
Утворені в процесі синтезу сполуки NaF і NaCl є 

побічними продуктами. Температура плавлення сольової 
системи на їх основі складає 600 - 650°С. Розплавлена фаза 
сприяє утворенню нанокристалічного продукту. Результати 
структурного вивчення синтезованих порошків свідчать, що 
вони складаються з наночастинок (рис.1 а). Внаслідок дрібних 
розмірів частинок спостерігається незначна їх агломерація. 
Середній розмір частинок дисиліциду, отриманого даним 
методом складає  35-60 нм.  

Для визначення стійкості до окиснення отриманих 
зразків були проведені термогравіметричний аналіз (ТГА) та 
диференціальна скануюча калориметрія (ДСК) в атмосфері 
повітря при температурі до 1000°С. Отримані криві ТГА і 
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ДСК свідчать, що до температури 700°С порошки не окислюються. При подальшому 
підвищенні температури спостерігається значне окиснення поверхні порошків. Процес 
окиснення стає інтенсивним при температурі 815-820°С. Згодом на поверхні порошків 
утворюється захисний оксидний шар. 

Синтез із металічних розплавів. Одержаний CrSi2 у формі голчастих кристалів з 
металічного розплаву Sn-Zn (1:10) при температурі 900°C. Середній розмір монокристалів, 
отриманих даним методом становить приблизно 200 мкм в довжину та діаметром 15-20 мкм 
(рис. 1 б). 

Визначена термостійкість кристалів в потоці повітря при температурі до 1000°С 
Результати показали, що маса синтезованого СrSi2 до температури 600°С не змінюється. В 
інтервалі від 600-1000°С маса поступово збільшується на 3,27%. При температурі 693,4°С на 
ДСК кривій спостерігається один значний екзотермічний пік. Кореляція даних кривих ТГА і 
ДСК кривих дозволяє припустити, що до температури 600°С CrSi2 зразок не окислюється. 
Процес окиснення стає інтенсивним при температурі близько 700°С, що добре узгоджується 
з літературними даними.  

Безструмове формування покриттів дисиліциду хрому із розплаву солей. Детальний 
механізм процесу безструмового осадження кремнію з розплавів солей був вивчений раніше 
[5, 6]. При додаванні до суміші солей хлоридів Na2SiF6 та порошку Si на поверхні металічної 
підкладки (Cr) відбуваються реакції пропорціонування та диспропорціонуваня між Si та Si4+: 

Si + 6F- + SiF6
2- → 2SiF2

4-  (2) 
2SiF2

4- + Cr → CrSi2 + 6F- + 2SiF6
2- (3) 

Осаджений Si з Si2+ проникає в поверхню металу і утворює сплав з металічною підкладкою. 
Загальна реакція має вигляд: 

Si + Cr(пластинка) → Cr-Si(силіцидний шар) (4) 
і обумовлена різницею термодинамічної активності елементарного кремнію і кремнію в 
складі силіцидного шару.  

За допомогою скануючого електронного мікроскопу (СЕМ) на поперечному перерізі 
отриманого зразка можна виділити 3 зони: підкладка хрому(1), зона Кіркендала (2) та 
силіцидний шар (3) (рис. 1 в). Ці зони відрізняються за густиною розташування світлих точок 
при певному характеристичному випромінюванні, тобто за співвідношенням хрому та 
кремнію у їх складі. Силіцидний шар має найменшу густину розташування світлих точок, що 
відповідають хрому, тому силіцидний шар утворений в результаті безелектролізного 
осадження відповідає складу CrSi2. Як і в попередніх дослідженнях, вивчена стійкість 
отриманих покриттів до окиснення на повітрі до температури 1000°С методами ДСК і ТГА. 
На кривій ДСК спостерігається один значний екзотермічний пік при температурі близько 
750°С. Маса досліджуваного зразка до температури 500°С практично не змінюється. В 
інтервалі від 500°С до 800°С маса послідовно збільшується на 5,59%. Отримані дані ДТА і 
ДСК показують, що до температури 500°С покриття не окислюється. Процес окиснення стає 
інтенсивним при температурі від 700°С до 800°С. 

Отже, отримані значення термооксидаційної стійкості для нанопорошків, 
монокристалів та покриттів CrSi2 відрізняються між собою. Найвищу стійкість до окиснення 
проявляють нанопорошки (до 700°С), найменш стійкі до окиснення – покриття (до 500°С). 
Це може бути пов’язано з розміром та морфологією зразків, а також методом одержання 
цільового продукту.  
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Тунельний діод або діод Есакі (ТД) відіграє важливу роль у розробці наноелектроних 

пристроїв. Одна з його унікальних властивостей є наявність областей від’ємної 
диференціальної провідності (НДО) [1] на вольт-амперних характеристиках (ВАХ), що 
широко використовується для створення генераторів коливань і надшвидкодіючих логічних 
пристроїв [2, 3] також діоди застосовуються в сонячних батареях [4], НВЧ підсилювачах, які 
здатні працювати при відносно невеликих значеннях потужності сигналу і робочих струмах. 
На сьогоднішній день мініатюризація пристроїв є необхідною умовою для збільшення 
кількості елементів на одиницю площі пристрою і, відповідно питомої потужності, тому 
почали широко досліджувати ТД на основі Si-Ge нанониток [5, 6] GaAs/AlAs [2], Si [7]. 
Метою даної роботи є розробка та дослідження нанорозмірної структури SiO2/Si 
імплантованої О+ та С+ для ТД з наступним моделюванням електрофізичних характеристик. 

Для отримання вихідної структури в підкладку кремнію імплантували іони О+ і С+ 
створюючи плівку SiOх. Іони О+ та С+ імплантувалися з енергією 130 кеВ та дозою 1.9·1017 
іонів/см3, з енергією 50 кеВ та дозою 2·1016 іонів/см3, відповідно. Оскільки, стан системи Si-
O у вигляді субоксиду метастабільний, то при підвищенні температури спостерігається 
процес розпаду субоксиду на Si та SiO2, тому плівки SiOx відпалювали при 1150 °С протягом 
20 хв, в атмосфері Ar. Омічний контакт створювався шляхом напилення Al з наступним 
відпалом при температурі 450 0С. Кількість контактних площадок на вихідному зразку 
становила 28 шт. Для дослідження електрофізичних характеристик ТД використовували 
автоматизовану вимірювальну систему Keithley 2410H. 

Знаючи енергію імплантації, з допомогою програми TRIM, теоретично 
розраховувався профіль розподілу іонів О+ та С+ в плівці, який порівнювався з 
експериментальними даними, отриманими на установці TOF SIMS ІV.  

 
Рис. 1. Профіль розподілу О+ та С+ по глибині плівки SiO2 (d = 300 нм), імплантованої іонами 
О+ з енергією 130 кеВ, дозою 1.9·1017 іонів/см3 та С + з енергією 50 кеВ та дозою 2·1016 
іонів/см3. 
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Виміряні профілі розподілу О+ та С+ по глибині зразка представлені на Рис. 1. Слід 
відмітити, що в експериментальних даних розглядався О2

+, тому шкалу по глибині слід 
змістити на 2 порядки, тобто піку розподілу О+ відповідатиме глибина 250 нм. 

На Рис. 2 показана експериментальна крива ВАХ при кімнатній температурі, на якій 
спостерігається НДО при піковому струмі І=3.78·10-7А. 
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Рис. 2. Серія кривих ВАХ тунельного діоду на основі SiO2/Si. 

 
Ми припускаємо, що наявність НДО на ВАХ ТД при кімнатній температурі, 

повязаний з тим що в емітері діода при цій температурі є достатня кількість електронів з 
енергією вище рівня Фермі, і вони можуть тунелювати в колектор ТД. Діапазон НДО 
характеризується максимальними струмом і напругою (Ip, Vp), а також мінімальними 
струмом і напругою (Iv; Vv). Іншими важливими параметрами для виявлення ділянки НДО 
та її характеристики є відношення максимального струму до струму западини (мінімального 
струму) (PVR = Ip/Iv). Слід відмітити, що значення Ip і Iv становить 3.78×10-7 А, 1.39×10-7 А 
відповідно, а також велике значення PVR = 2.74 свідчать про якісне виготовлення структур, 
порівнюючи з результатами [2, 8]. 

Для моделювання ВАХ використаємо модель, запропоновану в [9]. Для даного 
випадку ВАХ ТД складається з трьох компонент: зонно-зонного тунельного; надлишкового і 
термо-дифузійного струмів. Наявність тунельного струму It, визначається наступними 
факторами: і) числом електронів в частині зони провідності, яка перекривається з валентною 
зоною; іі) числом вільних станів в цьому ж енергетичному інтервалі у валентній зоні; ііі) 
ймовірністю тунелювання. Надлишковий і термо-дифузійний струми в ТД пов’язані з 
дифузійним і дрейфовим рухом носіїв. У відповідності до вище сказаного, кількісний вираз 
для загального струму описується рівнянням: [10] 

exdt IIII ++=  (1) 

де Id cтрум через p-n перехід, Іех – надлишковий струм, Іt - тунельний струм. 
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де V – загальна напруга, Ін – струм насичення, пов'язаний з паразитним тунелюванням через 
надлишок домішок, η- узгоджуючий фактор; Vth=kT/q; m=1..3, R0 - опір ТД в омічній області; 
Vex - напруга при надлишковому струмі. Таким чином положення піку НДО на ВАХ 
знаходиться з виразу: 
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В результаті, врахувавши параметри з експерименту, отримали теоретичну ВАХ (Рис. 
3), яка відповідає ВАХ представленній на Рис. 2. 
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Рис. 3. Теоретична ВАХ тунельного діоду на основі SiO2/Si.  

 
За результатами моделювання було визначено, що основний внесок в струмоперенос 

через структуру вносить тунельний струм. 
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For decades, a highly sought-after heteroepitaxial system has been the monolithic integration 
of GaAs-based materials on Si. The ability to produce high quality GaAs on a Si substrate is desirable 
for many reasons, including the low cost, high mechanical strength, and large area of Si substrates, as 
well as the possibility of integrating III-V optoelectronic devices with Si very large scale integrated 
(VLSI) circuitry. 

Si possesses far superior substrate properties with respect to mass density, mechanical 
strength, thermal conductivity, cost, wafer size and availability. Unfortunately the 4% mismatch in 
lattice constant between Si and GaAs leads to a high density of threading dislocations in GaAs 
overlayers grown on Si. This severely reduces the GaAs material quality, carrier lifetime, and 
device performance. III-V/Si monolithic integration has potential benefits, and is driving the 
investigation of many methods of controlling and reducing dislocation densities in these lattice-
mismatched heterostructures. These approaches include the insertion of various III-V intermediate 
layers based on compositionally graded III-V buffers and strained layer superlattices. 

One of the main drawbacks of monolithic integration is the mismatch of both the lattice 
constant and the thermal expansion coefficient between III-V material and silicon. High thermal 
mismatch can lead to high-density arrays of cracks in the thin film. 

The aim of the research is monolithic integration of III-V heterostructure 
thermophotovoltaic cells and their photoelectrical characterization. It concentrates on III-V 
semiconductors monolithically integrated onto Si by means of suitable buffer layers. For that reason 
it is important: 
- to understand the mechanisms of interface formation and strain relaxation in lattice-mismatched 

systems, in order to create heterostructures with specific optical and electrical properties such as 
high carrier mobilities and high luminescence efficiencies; 

- to fabricate efficient III-V heterostructure  thermophotovoltaic cells on silicon. 
Ge is a very good intermediary between GaAs and Si because of its complete miscibility with 

Si and the close lattice match between bulk Ge and GaAs (0.07% at room temperature). Si/Ge 
epitaxial layers and then III-V heteroepitaxial structures were monolithically integrated onto these by 
molecular-beam epitaxy (MBE) method. Epitaxial growth equipment consists of III-V MBE system 
for GaAs and InxGa1-xAs, with effusion cells for Ga, Al, In and As and Reflection High Energy 
Electron Diffraction (RHEED). n-type doping was provided using Si for GaAs and P for Si. p-type 
doping was achieved using Be for GaAs and B for Si. Epitaxial layers were examined with RHEED 
during MBE growth. III/V optoelectronic material and structure characterization was carried out with 
non-destructive techniques. Van der Pauw and Hall measurements were used to determine majority 
carrier mobility and conductivity of the epitaxial layers at room and liquid nitrogen temperatures. The 
surface of microstructure and the crack formation process during epitaxial growth were investigated 
by optical microscope with and without Nomarski contrast. For metallization, an electron beam 
evaporator was used. I-V measurements were made using an I-V station with a dc source. 
Photolithography was done in a class 100 clean room, which was equipped with wet chemical 
cleaning station for RCA clean, a bench for wet chemical etching, mask aligner, resist spinner, baking 
oven, plasma asher, wafer scriber, wire bonder, and a computerized optical microscope. The thickness 
of multistructure layers was measured by Mirau Interferometer. Wafers were inspected with a 
Nomarski contrast microscope and an atomic force microscope. As substrate material we used (100) 
n-Si:P or (100) p-Si:B wafers with thickness 525 µm, diameter 100 mm and resistivity 0.07 or 7 
Ω.cm, respectively.  
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To reach the goal the research is carried out in five stages:  
1. High quality Ge nanolayers onto Si substrates were grown by MBE method, the technology of 

which is suggested by us [1]. 
2. High quality GaAs layers with InxGa1-xAs buffer layer is grown onto Si/Ge structures. 
3. p-GaSb/n-GaAs and p-GaSb/n-GaSb/n-GaAs [2] epitaxial structures are epitaxially grown onto 

Si/Ge/InxGa1-xAs structures. For that purpose a) the growth conditions for high quality epitaxial 
layers are determined, b) the initial growth stages of epitaxial layers on their quality are 
investigated, c) before epitaxial growth the substrates are inspected, d) the crack formation 
process during epitaxial growth is investigated [3]. 

4. MBE-grown III-V heterostructures are processed into thermophotovoltaic cells.  
5. Photoelectrical characterization of the grown thermophotovoltaic cells is realized.  

A fundamental problem for the preparation of high quality III-V semiconductors on surfaces like 
Ge and Si is antiphase domain formation. The surface of (100) Ge, like that of Si, is structurally 
characterized by dimer-reconstructed terraces separated by monolayer steps. The nature of the surface 
steps directly affects the quality of the GaAs buffer layer, which serves as a seed for the overgrowth 
of the cap layer. A common method for minimisation of defect densities is to use wafers which are 
miscut by 6° away from the normal (001) surface towards [110]. At high annealing temperatures the 
surface develops a surface structure with bi-layer steps, which is aligned to the crystalline plane of the 
substrate. As those crystallites grow and merge into a larger crystal, they will be more likely to have 
matched crystallographic orientation by having started with a common orientation defined by the high 
quality surface. The tilted surface does appear to have caused a significant reduction in defect density. 

The influence of different initial growth conditions on the crystal quality of GaAs layers is 
investigated. In particular it was determined that GaAs layer formation in few stages is necessary for 
preparing structures with fewer antiphase domains. 

Before epitaxial growth of semiconductor epitaxial multistructures by MBE the wafers (Si 
substrates with Ge virtual substrates) were inspected by Nomarski contrast microscope and atomic 
force microscope. Then optimum MBE growth conditions were determined for obtaining different 
heterostructures based on GaAs. 

For fabrication of efficient III-V semiconductor devices on silicon substrate it is important to 
grow structures with less amount of cracks and thermal strain. The surface of microstructure and the 
crack formation process during epitaxial growth were investigated by optical microscope without 
and with Nomarski contrast. InxGa1-xAs/Ge/Si epitaxial structures with different amount x of indium 
(9%, 6%, 4% and 2%) have been grown. To follow the crack formation process one part of the 
structure was covered with photoresist and the other part was not covered. After wet chemical 
etching and removal of the photoresist four structures were investigated by optical microscope with 
and without Nomarski Interferometer contrast and by Mirau Interferometer. The investigations 
showed that the amount of indium influences the crack formation process. The influence of the 
thickness of buffer layer on the crack formation process was investigated. 

The main parameters determining the structural perfection of layers grown by MBE techniques 
are: substrate temperature, growth rates and atomic flux ratio of A3B5 group elements. The sample 
temperature was determined by infra-red pyrometry. The growth behaviour, doping concentration 
and majority carrier mobility were investigated by homoepitaxial growth of GaAs on GaAs 
substrates. By changing the substrate temperature, growth rates, i.e. Ga and As fluxes we managed to 
determine corresponding conditions for layer by layer growth. The optimization of growth conditions 
enabled us to observe intensity oscillations in RHEED. In this way the growth rate could be 
accurately determined. Further, by proper choice of substrate temperature and As flux, GaAs layers 
grown under these conditions had mirror-like surfaces.  
 After monolithic integration of III-V heterostructures on silicon ohmic contacts were formed. 
For formation of ohmic contacts to p and n-type GaAs different materials were used. Metal contacts 
were formed by electron beam evaporation. Tin, nickel, aluminum and silver with thicknesses of 30, 
30, 130 and 30 nm respectively were evaporated onto the surface of the structure. After the formation 
of ohmic contacts the structures were bonded by gold wire to the sample holders suitable for 
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electrical, and magneto-transport measurements at room and low temperatures, as well as for 
photoelectrical measurements. 

The majority carrier mobility and conductivity of the structures were measured by Van der 
Pauw method. For these measurements rectangular samples were used. The maximum electron 
mobility of semiconductor epitaxial heterostructures on GaAs substrates is 25000 cm2V-1s-1 at 
liquid nitrogen temperature and 4500 cm2V-1s-1 at room temperature, corresponding to a doping 
concentration of 8×1014cm-3. 
 Then p-GaSb/n-GaAs/InxGa1-xAs/Ge/Si and p-GaSb/n-GaSb/n-GaAs/InxGa1-xAs/Ge/Si 
structures were monolithically integrated on Si substrates. These structures processed into 
thermophotovoltaic cells. Standard photolithography (photoresist coating, exposure under appropriate 
solar mask and development), wet-chemical mesa etching and metallization were used to fabricate 
round mesa structures.  

Dark and illuminated current-voltage (I-V) characteristics of the above-mentioned 
thermophotovoltaic cells were measured (Fig. 1). Devices exhibited a well pronounced rectifying 
response. The ideality factor for thermophotovoltaic cells were calculated. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1. I-V characteristics of p-GaSb/n-GaAs/InxGa1-xAs/Ge/Si (1 and 2) and 
p-GaSb/n-GaSb/n-GaAs/InxGa1-xAs/Ge/Si (3 and 4) thermophotovoltaic cells 

in the dark (1 and 3) and under illumination (2 and 4) 
 

Thus, efficient heterostructure thermophotovoltaic cells were monolithically integrated on 
silicon. 
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Пористый кремний (Por-Si) – один из перспективных материалов полупроводниковой 
электроники. Он имеет значительную величину удельной поверхности, что обуславливает 
высокую химическую активность материала при взаимодействии с окружающей газовой 
средой [1]. Несмотря на значительное число работ, посвященных исследованиям физических 
свойств пористого кремния, к настоящему времени все еще остаются окончательно не 
установленными механизмы адсорбционной чувствительности материала. 

Пористый кремний считается идеальным сенсорным материалом потому, что 
значительная площадь удельной поверхности зависит от его пористости [2]. Таким образом, 
изменяя морфологию поверхности можно варьировать адсорбционную чувствительность к 
различным молекулам. Поэтому исследование структуры Por-Si является актуальной темой. 
Для обнаружения различных веществ, в том числе биологических объектов, газов и т.д., 
используют сигналы изменения физических свойств слоев пористого кремния, таких как 
электрическое сопротивление, емкость, оптический коэффициент отражения.  

Наиболее распространенный метод изготовления Por-Si – электрохимическое травление 
кристаллических пластин кремния в растворе на основе плавиковой кислоты. В последнее 
время найден новый метод изготовления пористого кремния, который является более 
простым по сравнению с электрохимическим [3,4] – неэлектролитическое химическое 
травление (metal-assisted chemical etching –MACE). В неэлектролитическом методе легко 
регулировать такие параметры как размер пор и их распределение. В данном методе 
кремневые (Si) подложки частично покрываются благородным металлом и затем 
погружаются в травитель, состоящий из HF и окислителя. Кремний под благородным 
металлом травится намного быстрее, чем кремний без покрытия металла. В результате 
частичка металла погружается в кремневую подложку, образуются поры или более сложные 
структуры. В зависимости от размера пор, можно определить какой объект (биообъект, 
молекула газа) адсорбируется на поверхность. В случае изготовления пористого кремния 
электрическим травлением мы получаем поры, имеющие приблизительный размер от 10 нм 
до 1 мкм. Однако, некоторые биологические объекты имеют размер больше чем 1 мкм и его 
обнаружение становится все более сложной задачей. Использование неэлектролитического 
метода позволяет решить эту задачу и изготавливать Por-Si с различной морфологией. 

В этой работе мы рассматриваем образование разных пористых кремниевых структур 
неэлектролитическим химическим методом. Частицы серебра, которые выступают в качестве 
катализаторов, способствующие ускоренному травлению кремния, были нанесены на 
кремниевые образцы при погружении в водный раствор содержащий 0,23М HF и 5*10-5М 
AgNO3 (образцы №1) и в 0,23М HF и 10-3М AgNO3 (образцы №2). Время осаждения 
варьировалось от 0,5 до 30 минут. После химической металлизации пластины травились в 
водных растворах, содержащих HF (40%), H2O2(30%) при различных соотношениях 
концентраций; время травления изменяется от 1 до 30 минут. 

В процессе эксперимента мы получили образцы с разным строением поверхности. На 
рис.1 показано АСМ изображение пористой поверхности кремния. При низких 
концентрациях окислителя H2O2, как видно из этого изображения, поры были получены 
канонической формы, в виде кратеров (рис.2, рис.3), приблизительно одинакового размера и 
равномерно распределенных по поверхности. Приблизительный диаметр пор колеблется от 1 
до 1,6 мкм. 
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Увеличение концентрации окислителя (H2O2 / H2O /HF = 25/80/40) приводит к 
изменению структуры поверхности кремния от микропористой до развитой пористой 
структуры. Мы наблюдали пористую структуру с размером пор приблизительно 50 – 200 нм 
в зависимости от времени осаждения. Для обеих концентраций H2O2 длительное время 
травления вызывает увеличение глубины пор. 

Для образцов №2, у которых была высокая концентрация раствора AgNO3  (10-3М), мы 
получили более интересные результаты – макропористую структуру (рис.4). 
Приблизительные размеры пор от варьировались 5 до 20 мкм в зависимости от времени 
осаждения серебра. Таким образом, можно получить пористые структуры, имеющие разную 
морфологию. 

 
 

Рис.1. AСM изображение Si (100) с удельным 
сопротивлением 100 Ом*см после 10 мин 
травления в растворе – H2O2/H2O/HF = 
10/80/40. Частицы серебра нанесены до 
травлением в растворе 0,23М HF и 5*10-5M 
AgNO3 в течении 15 минут. 

Рис.2. AСM изображение поры на 
поверхности кремния. 

  

Рис.3. Поперечное сечение поры на 
поверхности кремния. 

Рис.4. AСM изображение Si (100) с удельным 
сопротивлением 100 Ом*см после 10 
минутного травления в растворе 
H2O2/H2O/HF = 15/80/40. Частицы серебра 
нанесены до травления в растворе 0,23М HF 
и 10-3M AgNO3 в течении 15 минут. 
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Рис.5. Поперечное сечение пор на поверхности кремния. 
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С момента первого получения пористого оксида титана данный материал является одним из 
перспективнейших наноструктурированных материалов. Особый интерес к 
наноструктурированному оксиду титана (TiO2) обусловлен его полупроводниковыми 
свойствами (Eg = 3.0 – 3.2 эВ) и фотохимической активностью, позволяющей применять 
TiO2 при создании устройств для фотолиза воды, а также проводить на его поверхности 
окисление токсичных органических веществ до углекислого газа и воды. [1] Оксид титана, 
являющийся, кроме того, нетоксичным и относительно недорогим материалом, считается в 
настоящее время одним из наиболее перспективных фотокатализаторов и может 
применяться для очистки воды и воздуха от вредных для здоровья человека органических 
веществ, для создания самоочищающихся и антибактериальных покрытий [2]. 
Многочисленные исследования в настоящий момент направлены на усиление 
каталитической активности пленок оксида титана, легирование пленок различными 
активирующими примесями и увеличение удельной площади пленок [3]. В настоящей работе 
исследован элементный состав и фотокаталитические свойства трубчатого 
наноструктурированного диоксида титана, сформированного методом электрохимического 
анодирования, а также предложен метод формирования двустенных трубок оксида титана с 
внешним диаметром 100 нм и более. 
В результате анодирования титановой фольги был получен пористый оксид, состоящий из 
плотноупакованных трубок, которые в горизонтальном сечении пленки имеют форму 
гексагональных призм с цилиндрической порой в центре. Толщина полученных пленок 
составляла 5 – 20 мкм в зависимости от напряжения формовки, пористость – порядка 10 - 
20% (рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1. Фотография горизонтального сечения наноструктурированной пленки оксида 
титана, сформированной анодированием титановой фольги при напряжении 60 В 

 
Двойные стенки характерны для трубок с внешним диаметром от 150 нм, образуются в 
результате термической обработки на воздухе при температуре 450 ºС (рисунок 2). 
Формирование оксида титана с двустенной трубчатой структурой позволяет значительно 
увеличить удельную площадь поверхности пленки. 
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        а             б 
Рисунок 2. Фотография горизонтального сечения наноструктурированной пленки оксида 
титана, сформированной анодированием титановой фольги при напряжении 75 В, после 

термической обработки 
 
Исследуемые образцы проявляют фотокаталитические свойства не только под воздействием 
ультрафиолетового излучения, но и излучения видимого диапазона (рисунок 3). Это можно 
объяснить наличием в пленке оксида титана атомов углерода и фтора. Cогласно данным 
рентгеноспектрального анализа, концентрация атомов этих элементов достигает единиц 
процентов. 
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Рисунок 3. Деградация раствора метиленового синего, подвергавшегося воздействию 
ультрафиолетового излучения (а) и излучения видимого диапазона (б) в процессе 

исследований в присутствии оксида титана и без 
 
Полученные результаты открывают новые возможности для использования оксида титана 
для очистки воды от органических загрязнений, так как для этого можно использовать 
излучение не только ультрафиолетового, но и видимого диапазона, которое составляет 
большую часть солнечного излучения, проходящего через атмосферу Земли. Кроме того, 
оксид титана с двойными стенками трубок имеет большую удельную площадь активной 
поверхности по сравнению с одностенными структурами, что делает его более эффективным 
для электрооптических и фотокаталитических применений. 
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Введение 

Ежегодно в мире проводится более полумиллиона реконструктивных операций для 
восстановления посттравматических дефектов периферических нервных волокон [1]. 
Несмотря  на применение разнообразных методов лечения,  сохраняется довольно большая 
степень инвалидности больных [2]. При повреждении нервного волокна происходят 
глубокие изменения в составе липидных компонентов мембраны, что сопровождается 
широким кругом патологических состояний. Одним из перспективных методов улучшения 
результатов реконструктивних операций нерва считается аутонейропластика дефекта нерва. 
Для этого  применяются разнообразные органические и неорганические материалы [3]. Было 
показано, что импланты в виде единичных нанокристаллов кремния способны в полной мере 
заменить травмированную часть нервного волокна, проводить нервные импульсы и 
восстановить работу нейронних сетей живого организма [4]. Предварительные исследования 
по выращиванию нейронных сетей на нитевидных кристалах полупроводников [5] показали, 
что нанокристаллы кремния являются наиболее перспективними для регенерации нервных 
волокон благодаря адгезионным свойствам окислов кремния [6].  

 Цель данной работы – исследовать влияние окислов кремния, покрывающих 
нитевидние нанокристалы кремния, на рост тканей нервного волокна.  

Экспериментальные результаты и их обсуждение  
Исследования проводились in vivo на седалищном нерве (Nervius ishiadicus) крыс 

линии Whistar. Импланты изготавливались из нитевидных нанокристаллов кремния, 
выращенных по металл-стимулированному CVD методу.  Животные были разделены на три 
группы. Животным І группы моделировалась травма с наложением эпиневральных швов. 
Животным ІІ группы производилась имплантация кремниевых нанонитей между концами 
пересеченного нерва с фиксацией эпиневральными швами и формированием диастаза до 3 
мм. III группу животных (контрольную) составляли ложно оперированные животные, 
которым проводилось выделение седалищного нерва из окружающих тканей без его 
пересечения. Животных выводили из эксперимента через 6 недель после проведенной 
операции путем декапитации после передозировки тиопенталового наркоза. 

Объектом для морфологического исследования являлись регенерационные невромы. 
Материал для гистологического исследования фиксировали 10% забуференым формалином. 
Замороженные срезы окрашивали гематоксилин-эозином, пикрофуксином по Ван-Гизону, 
импрегнировали азотнокислым серебром. Для электронно-микроскопического исследования 
фрагменты регенерационной невромы фиксировали в 2,5% растворе глютаральдегида на 
какодилатном буфере с дофиксацией в 1% растворе ОsO4. Обезвоживали в спиртах 
возрастающей концентрации и ацетоне. Заливали в смесь эпон-аралдит. Ультратонкие срезы 
изготавливали на ультрамикротоме LKB (Швеция). Контрастировали насыщенным 
раствором 2% уранилацетата и цитрата свинца. Препараты исследовали на электронном 
микроскопе ПЕМ-125К (SELMI).  

Микрофотография травмы между дистальным и проксимальным отрезком нервного 
волокна периферического нерва крыс ІІ группы представлена на рис. 1. Из рисунка видно, 
что на участке вблизи нанокристаллов кремния сформировалась регенеративная неврома. В 
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состав регенерационной невромы входят: миелиновые и безмиелиновые новообразованные 
нервные волокна, соединительная ткань и сосуды. Миелиновые нервные волокна 
проявляются в большом количестве в непосредственной близости кристаллов.  Большинство 
из них деформированы.  

 

  
Рис. 1. Регенерационная неврома крыс ІІ 
группы. Формирование нового миелинового 
нервного волокна (1) в непосредственной 
близости к нитевидному кристаллу (2).  
 

Рис 2. Регенерационная неврома крыс ІІ 
группы. Новообразованное нервное волокно 
(1) в цитоплазме швановской клетки (2).  
 

Было также обнаружено, что присутствуют признаки полиморфизма ультраструктурной 
картины (рис. 2). Умеренное количество кристаллов кремния находится в окружении 
больших полей коллагеновых волокон, которые плотно прилегают друг к другу. Другая 
половина кристаллов находится в непосредственной близости и имеет тесный контакт с 
молодыми миелиновыми нервными волокнами. 

Выводы 
Применение нитевидных кристаллов кремния (при размещении их между дистальным и 
проксимальным отрезками травмированного переферического нерва) способствует 
увеличению количества новообразованных нервных волокон и разростанию соединительной 
ткани в регенеративной невроме. Это ускорояет процесс регенерации травмированного 
переферического нерва.   
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The optical measurements based on the phenomenon of a surface plasmon resonance (SPR), are 
used for the chemical and biological analysis. SPR arises in a thin metal film with negative 
dielectric permeability (high electroconductivity), which is located on a transparent dielectric 
substrate. As a metal sensitive layer for SPR use gold, because this metal have high conductivity 
and chemical inertness. 

The analysis of references and our researches showed that increase of accuracy of 
measurements, and also and productivity of devices, it is possible to reach reliability a 
thermostabilization of a measuring cell, increase in measuring channels, and also improvement of a 
sensitive element. The value of an error of results of measurement is influenced essentially by 
temperature deviation, both object of measurement. In the course of measurement this error can 
increase, owing to a difference of temperatures at the moment of the beginning of measurements 
and at the moment of their end. The purpose of our work was reduction of an error of results of 
optical measurements. 

In V. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, NAS of Ukraine, performed for many 
years are experimental investigations of applied aspects for designing biosensors based on SPR. 
One of the designed models is the spectrometer “Plasmon-6” (Fig. 1) suitable for operation in labs 
of biochemical and biophysical profiles. Within the frameworks of these investigations, developed 
and manufactured was the thermostat that enables to keep the set temperature with rather high 
stability. Offered after performed investigations was thermostating not only of the studied object but 
also of all the measuring equipment including boxes with the studied substances. This approach 
enabled to minimize the temperature error in measurement results and, in addition, temperature 
loading the measuring equipment, which prolongs its functioning term. 

 

 
 

Fig. 1. Appearance of the SPR spectrometer Plasmon-6. 
 

The spectrometer Plasmon-6 was placed into the thermostat operation chamber where a 
constant temperature was kept, values of which could be set within the range +10 up to +40oС with 
the step 0.1oС. The volume of this chamber was close to 13 liters, which allowed us to place there 
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not only spectrometer but micro-pump and containers with studied substances. To connect the 
spectrometer with power and control cables, we provided the thermostat case with special packed 
openings. Experiments aimed at temperature influence on results of measurements were performed 
in the Multiple mode of Plasmon-6. 

Depicted in Fig. 2 are the results of measurements for gas-like medium. In these figures, the 
abscissa corresponds to the time of observation in minutes, while the ordinate corresponds to the 
position of the SPR-curve minimum in degrees. At the very beginning, the spectrometer was placed 
outside the thermostat, air passed through the cell of the volume 30 µl, and we measured the shift of 
the SPR-curve minimum for 95 min at the room temperature (+18oC). After that, the spectrometer 
was placed into the thermostat, and measurements were repeated for 85 min at the stabilized 
temperature +19oC. The measured values of the reflected light intensity were recorded using the 
special program.  

 

 
Fig. 2. Temperature drift of the SPR-curve minimum when the cell is filled with air. 

 
The result of the carried-out researches, it was offered to use a thermostabilization not only 

object of measurement, but also all measuring equipment, including capacities with studied 
substances.  

Thus, it is ascertained in this work that thermal stabilization of the measuring equipment based 
on the SPR phenomenon decreases the temperature error caused by the temperature shift of the 
SPR-curve minimum by 5 times, which is very important when studying the kinetics of chemical 
and biological processes. 
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Останнім часом значної актуальності набуло дослідження взаємодії металевих 

наночастинок, здатних генерувати локалізований поверхневий плазмонний резонанс (ЛППР) 
[1] та молекул органічних барвників. Зростаючий інтерес до цього явища пов’язаний, перш 
за все, з можливістю маніпулювання (підсилення чи затухання) флюоресцентним сигналом 
молекули барвника, що знаходиться поблизу плазмон-генеруючих наноструктур [2,3]. 
Факторами, які впливають на інтенсивність флюоресценції флюорофору, що знаходиться 
поблизу високопровідних наночастинок, є їх розмір, матеріал покриття, довжини хвиль 
падаючого та флюоресцентного сигналу, а також квантовий вихід молекули флюорофора. В 
представленій роботі були проведені комп’ютерне моделювання та експериментальні 
дослідження рівня сигналу флюоресценції поблизу високопровідних наноструктур в 
залежності від відстані флюорофора до наночастинок з використанням методів 
флюоресцентної спектроскопії та спектроскопії поглинання. У якості флюорофора був 
використаний органічний барвник родамін 6Ж (Р6Ж). В якості об’єкту моделювання та в 
експериментальному дослідженні використовувались наноструктури золота висотою 20 нм з 
діелектричним покриттям (SiO2) різної товщини. Досліджувались зразки з товщиною шару 
діелектрику близько 10, 15, 20 та 25 нм, на кожний з яких був нанесений шар полімерного 
композиту, що складається з водного розчину Р6Ж та поліакрилової кислоти. Концентрація 
Р6Ж в полімерній матриці дорівнювала 10-5 моль/л. Отримані зразки з різною товщиною 
діелектричного покриття опромінювалися лазером з довжиною хвилі λ=532 нм та 
вимірювалися спектри флюоресценції Р6Ж. Результати показали, що для всіх зразків 
спостерігається підсилення сигналу флюоресценції барвника поблизу наноструктур золота в 
порівнянні з сигналом, отиманим на подібних зразках без металевих наночастинок. 
Максимальне підсилення флюоресценції було отримане для зразків з товщиною шару 
діелектрику близько 20 нм. Залежність інтенсивності флюоресцентного сигналу від товщини 
SiO2 носила нелінійний характер з вираженим піком. Таким чином, рівень сигналу 
флюоресценції органічного барвника може бути підсилений поблизу високопровідних 
наноструктур. Це досягається за рахунок близькості довжини хвилі ЛППР наноструктур, 
довжини хвилі флюоресценції барвника та віддалення молекули барвника на оптимальну 
відстань, на якій переважає механізм підсилення флюоресцентного сигналу над механізмом 
затухання. Отримані результати можуть бути використані при розробці нанорозмірних 
флюоресцентних сенсорів чи оптоелектронних приладів на явищі ЛППР з високою 
чутливістю. 
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Полікристалічний кремній  набув широкого застосування як базовий матеріал для 
сонячних елементів, що зумовлено його дешевизною та легкістю отримання (Eg = 1,12 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) [1]. 

Тонкі плівки діоксиду титану завдяки високому коефіцієнту пропускання у видимій 
області спектру та широкому діапазоні значень питомого електричного опору 
застосовуються у: фотокаталізаторах; сонячних елементах в якості просвітлюючого 
покриття, фронтального провідного контакту, діелектричного прошарку, матеріалу для 
формування гетеропереходу; оптичних фільтрах та інших електричних приладах. Також 
важливим є застосування плівок діоксиду титану як біосумісного покриття кісткових 
інплантів [2].  

В даній роботі досліджуються електричні характеристики анізотипних 
гетеропереходів n-ТіО2/p-Si, отриманих нанесенням тонкоплівкового TiO2 на полікристалічні 
підкладки р-Si. 

Для підкладок використовували полікристалічний кремній. Кристали були р-типу 
провідності. Перед використанням кремнієві підкладки піддавалися механічній обробці 
(шліфування, полірування). Концентрація носіїв заряду при температурі 295 К дорівнює: р = 
1.19 · 1014 см-3. 

Структури виготовляли нанесенням плівок ТiО2 на попередньо поліровану поверхню 
пластин Si (типорозміром 5 × 5 × 0,7 мм) в універсальній вакуумній установці Lеybold - 
Heraeus L560 за допомогою реактивного магнетронного розпилення мішені чистого титану в 
атмосфері суміші аргону і кисню при постійній напрузі. Титанова мішень – шайба діаметром 
100 мм і товщиною 5 мм – розміщується на столику магнетрона з водяним охолодженням. 
Підкладки з полікристалічного кремнію розміщуються над магнетроном з наступним 
обертанням столика для забезпечення однорідності плівок по товщині. Перед початком 
процесу напилення вакуумна камера відкачувалася до залишкового тиску 10-4 Па. 

Формування газової суміші аргону і кисню в необхідній пропорції відбувалося з двох 
незалежних джерел протягом процесу напилення. 

Для видалення неконтрольованого забруднення поверхні мішені і підкладки 
використовували короткочасне протравлювання бомбардуючими іонами аргону. Під час 
процесу напилення парціальні тиски у вакуумній камері становили 0.7 Па для аргону і 0.02 
Па для кисню. Встановлена потужність магнетрона - 300 Вт. Процес напилення тривав 20 хв 
при температурі підкладки 300 °С [3]. 

Були напилені тонкі плівки TiO2 на склянні та керамічні підкладки для визначення 
електричних параметрів тонкої плівки. Отримані плівки мають  n-тип провідності. Виміряні 
значення питомої електропровідності і концентрації носіїв при 295 K для тонких плівок TiO2 
були: σ = 0.71 Ом-1·см-1, n = 4.8·1017см-3. 

Фронтальний електричний контакт з тонкою плівкою ТiО2 формували методом 
термічного осадження індію при температурі підкладки 150 °С. В якості тильного омічного 
контакту до p-Si використовували шар Al, напиленого методом термічного випаровування у 
високому вакуумі. Для ініціювання дифузії частини шару Al проводили термічний відпал 
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(при температурі 500 °С протягом 20 хв), утворений при цьому р+- шар знижує контактний 
опір [4].                                                                                                                                

Вольт-амперні характеристики гетероструктури n-ТiО2/p-Si вимірювали за допомогою 
комплексу SOLARTRON SI 1286, SI 1255. Електричні властивості матеріалу досліджували 
двохзондовим методом на постійному струмі.  

На рис. 1 представлено темнову і світлову вольт-амперні характеристики 
гетероструктури n-TiO2/p-Si у напівлогарифмічному масштабі. 

 
Рис. 1. ВАХ гетероструктури n-TiO2/p-Si 

 
Як видно з рисунку, при освітленні 80 мВт/см-2 зворотній струм зростає, порівняно з 

темновим. Гетероструктура має максимальну напругу холостого ходу Uxx = 0.2 B і струм 
короткого замикання Ікз = 0.36 мА. Ці значення показують, що гетероструктура n-TiO2/p-Si 
має фотоелектричні властивості, тому що фотоелектричний ефект включає в себе 
виникнення напруги і струму в p-n-гетеропереході під впливом світла. Малі значення Uxx і Ікз 
можуть бути пов’язані з негативним впливом проколів тонкої плівки, наявністю електричних 
диполів на гетерограниці та рекомбінації через поверхневі стани. Можливі шляхи усунення 
цих негативних факторів є модифікації поверхні кремнієвої підкладки, використання 
додаткового проміжного шару та подальша оптимізація технологічних режимів напилення 
тонких плівок TiO2 з метою формування якісних гетеропереходів TiO2/Si. 
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Для создания конструкционных элементов датчиков перспективным материалом 

является анодный оксид алюминия (АОА) [1, 2]. Специфическая нанопористая структура 
АОА позволяет получать прецизионные детали любой конфигурации с субмикронной 
точностью с применением интегральной микроэлектронной технологии и 
электрохимических процессов. Высокие электромеханические свойства аморфного АОА 
обеспечивают надежную работу электрических и электронных схем, долговечность упругих 
элементов в динамике, устойчивость к термическим и радиационным воздействиям. 

В данной работе описана конструкция и краткий технологический процесс 
изготовления диэлектрических деталей емкостного датчика резонанса подвижных элементов 
в электростатических микрореле, расширяющего функциональные возможности 
высокочастотных микроустройств. 

Емкостный датчик резонанса (ЕДР) подвижных элементов в электростатическом 
микрореле [3] содержит диэлектрическое основание с прямоугольной полостью и выступами 
на ее дне, расположенную над ним крышку со стенкой, а между ними подвижную массу, в 
виде якоря с упругими консольными держателями (рисунок 1). Держатели, сформированные 
на противоположных сторонах якоря, жестко соединены с ним одними концами и свободно 
опираются другими на основание. Неподвижный (НЭ) и подвижный (ПЭ) тонкопленочные 
электроды расположены на внутренних плоскостях полости основания и якоря с 
межэлектродным расстоянием t. Емкостные обкладки такого датчика сформированы с 
межобкладочным расстоянием, равным t, при этом высота стенок крышки также выполнена 
равной t, а на верхней плоскости основания сформированы пазы для свободных концов 
держателей. Емкостные обкладки, расположенные на противолежащих плоскостях крышки и 
якоря, выполнены прямоугольными, а на противолежащих плоскостях полости основания и 
якоря – П-образными по периферии электродов. В зависимости от технических условий 
емкостные обкладки формируются в объеме между якорем и крышкой и дополнительные – 
между якорем и основанием.  

Диэлектрические детали ЕДР были выполнены из анодного оксида алюминия по 
интегральной технологии (рисунок 2).  

Изготовление алюмооксидных подложек основано на электрохимическом окислении 
алюминия в растворе лимонной (1%) и щавелевой (0.35%) кислот. Анодируемым материалом 
являлся алюминий марки А99 в виде ленты толщиной 0,1 мм. После прокатки и разделения 
алюминиевой ленты на заготовки последние не плоскостны. Для придания заготовкам 
плоскостности они укладывались между рихтовочными плитами, предварительно нагретыми 
до 220 °С, и плиты сжимались между собой. Вследствие различного коэффициента 
термического расширения при охлаждении в зажатом состоянии заготовка алюминия 
подвергалась пластической деформации равномерно по всем направлениям и приобретала 
плоскую форму. Для удаления дефектов и придания поверхности заготовки глянцевого 
блеска проводилась операция электрохимической полировки. 

Электрохимическое полирование проводилось в горячем растворе на основе смеси 
ортофосфорной и ледяной уксусной кислоты при постоянном перемешивании. После 
полирования алюминий тщательно промывался в дистиллированной воде с помощью 
ультразвука и высушивался на воздухе.  
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Формирование конструктивных элементов из анодного оксида заключается в 
локальном окислении алюминия. Участки, соответствующие щелям, отверстиям подложки, 
экранируются от контакта с электролитом защитным изоляционным слоем. В качестве 
такового используется фоторезист. 

 

 
а) 

 
б) 
 

Рисунок 1 – Продольное сечение емкостного датчика резонанса по А-А (а):  
1 – основание, 2 – подвижная масса, 3 – крышка, 4 – полость, 5 – дно, 6 – выступ, 7 – якорь, 8 
– держатель, 9 – паз, 10 – неподвижный электрод (НЭ), 11 – подвижный электрод (ПЭ), 12 – 
межэлектродное расстояние, t, 13 – нормально разомкнутый контакт (НРК), 14 – емкостная 

П-образная обкладка, 15 – емкостная прямоугольная обкладка, 16 – межобкладочное 
расстояние, t, 17 – стенка; вид сверху на якорь и основание (б). 
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Рисунок 2 – Схема процесса формирования подложек анодного оксида алюминия 
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Рисунок защитного слоя, формирующего конфигурацию будущей подложки, 
контурная разделяющая полоска выполнялись фотолитографическими методами. Нанесение 
фоторезиста осуществлялось методом центрифугирования. После сушки фоторезиста 
проводились операции экспонирования и проявления. Заготовки со сформированным 
топологическим рисунком подвергались термообработке на воздухе для задубливания 
фоторезиста.  

Далее алюминиевые пластины с рисунками будущих подложек подвергались 
электрохимическому окислению в комбинированном электролите на основе щавелевой 
(0,35%) и лимонной (1%) кислот в потенциостатическом режиме в течение нескольких часов 
при постоянном охлаждении и перемешивании электролита. Для формирования 
микрорельефных подложек проводился цикл операций, включающий чередование 
нескольких этапов фотолитографии, локального окисления алюминия и травления алюминия 
и оксида.  

При достижении требуемой толщины оксида и получении заданной конфигурации не 
прореагировавший алюминий селективно удалялся в травителе на основе соляной кислоты и 
хлорной меди. Данный раствор практически не реагирует с образовавшимся слоем оксида 
алюминия. Вытравливание алюминия приводило к разделению подложек на автономные 
элементы. 

Для достижения минимальной неплоскостности подложки прогревались в печи при 
температуре 450 °С на воздухе. Они зажимались между двумя тщательно отшлифованными 
керамическими пластинами с наложением груза 300-500 г/см2. Во избежание растрескивания 
и образования дефектов на поверхности подложек скорость подъема температуры в печи 
устанавливалась минимальной. 

Электропроводящие элементы, представляющие собой тонкие пленки никеля, 
вольфрама, молибдена, формируют на готовых подложках методом термического 
распыления соответствующих металлов в вакууме. 
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Для влагометрии сыпучих материалов широко используются СВЧ методы [1], 

благодаря их высокой точности, экспрессности и воспроизводимости. Наибольшей 
чувствительностью обладают резонаторные СВЧ методы. 

В настоящее время, широкое применение нашли датчики на основе коаксиальных 
резонаторных измерительных преобразователей (КРИП) [2]. Преимущества использования 
четвертьволновых коаксиальных резонаторов очевидны: возможность внешнего 
расположения объекта исследования, регулировка чувствительности измерительного 
преобразователя путём выбора апертуры. 

Конструкция датчика на основе КРИП с запредельной частью (рис. 1) позволяет 
уменьшить излучательные потери электромагнитной энергии, что позволяет увеличить 
нагруженную добротность. Положительной чертой данного измерительного преобразователя 
также является отсутствие паразитного влияния воздушного зазора между торцом резонатора 
и образцом на информационные сигналы КРИП. 

Рабочая частота КРИП определяется максимумом дисперсии воды [3], а также 
размером отдельного зерна материала (различают, например, крупно- и мелкодисперсные). 

Целью работы является изучение электродинамических характеристик КРИП при 
изменении длины запредельной части, заполненной исследуемым материалом, и частоты. 

Общий вид КРИП с запредельной частью приведен на рис. 1. КРИП включает 
коаксиальный резонатор, высотой H  и запредельную часть, общей длиной zh ; h  – длина 
запредельной части, содержащая исследуемую пробу с электрофизическими параметрами 

, tgε δ , относительной диэлектрической проницаемостью и тангенсом угла диэлектрических 
потерь, соответственно. Для исключения проникновения исследуемого материала в 
коаксиальный резонатор, последний отделён от запредельной части разделительной вставкой, 
высотой Vh , с электрофизическими параметрами: 2Vε = ; 0,001Vtgδ = . 

Одномодовый режим Т-волны коаксиальной линии обеспечивается на частотах [4]: 
 

1 2( )f c R Rπ< + . (1) 

 
Резонансная частота четвертьволнового резонатора определяется формулой [4]: 
 

0 (2 1) (4( ) 4 )V V Vf c n H h h ε= − − + , (2) 

 
где c  – скорость света. 
Низший тип волны круглого волновода – Н11. Критическая длина волны данного типа 

равна [4]: 
 

11 23,41
H

Rλ ε= , (3) 
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где ε  – относительная диэлектрическая проницаемость вещества, заполняющего 
круглый волновод. 

 

 
Рис. 1. КРИП с запредельной частью 

 
 Для обеспечения запредельного режима работы запредельной части с помещённой 

пробой, были выбраны следующие геометрические размеры модели: 
1: 2 0,07R λ = ; 1 2 0,28R R = ; 2,75H λ = ; 1Vh =  мм; 22λ =  см – для крупно- и 
мелкодисперсных материалов; 
2: 2 0,07R λ = ; 1 2 0,28R R = ; 2,75H λ = ; 1Vh =  мм; 3λ =  см – только для 
мелкодисперсных материалов. 

Значения добротности получены из прямого численного решения волнового 
уравнения, с учётом тепловых потерь в стенках резонатора (проводимость металла 

658 10σ = ⋅  См/м). 
Зависимость добротности от zh  (рис. 2) получена при воздушном заполнении 

запредельной части, нагруженной на свободное пространство. 
Чувствительность определялась исходя из изменения добротности 

1 2 1/ ( ) /Q Q Q Q Q∆ = −  для двух образцов: 1) 7; 0,01tgε δ= =  и 2) 7; 0,012tgε δ= = . Графики 
зависимости добротности и чувствительности от длины запредельной части приведены на 
рис. 3. 

Как видно из графика на рис. 2, изменение добротности резонаторного 
преобразователя практически прекращается, при / 0,6zh λ ≥  для указанных длин волн. 
Таким образом, с учётом диэлектрического заполнения, длина запредельной части не должна 
быть меньше 0,6λ . 

Как видно из графиков на рис. 3, КРИП с запредельной частью обладает высокой 
добротностью и чувствительностью к изменению параметров материала. Из графика на 
рис. 3, а видно, что добротность резонаторного преобразователя определяется только 
параметрами пробы и практически не зависит от длины запредельной части h , заполненной 
исследуемым материалом, при изменении последней от 0,05λ  до 0,6λ . Этот факт позволяет 
упростить проведение практических измерений с применением описанного КРИП. 

Наибольшая чувствительность достигается при большей длины волны (рис. 3, б). 
Физически это интерпретируется тем, что СВЧ поле с меньшей длиной волны глубже 
проникает в запредельный волновод. Таким образом, для повышения точности измерения 
параметров мелкодисперсных диэлектриков, следует проводить измерение на большей длине 
волны. 
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Рис. 2. Зависимость добротности от длины запредельной части 

 

  
а)      б) 

Рис. 3. Зависимость а)добротности; б)чувствительности от длины запредельной части, 
заполненной исследуемым материалом 

 
Проведено теоретическое исследование основных электродинамических 

характеристик КРИП с запредельной частью и установлено, что добротность резонаторного 
преобразователя определяется только параметрами пробы, при изменении длины 
запредельной части, заполненной материалом, от 0,05λ  до 0,6λ . 

Результаты работы положены в основу патента Украины на полезную модель 
устройства для измерения влажности [5]. 
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Ю.О.; Полєтаєв Д.О.; Шадрін А.О.; заявник та патентовласник Гордієнко Ю.О.; Полєтаєв 
Д.О.; Шадрін А.О. – № u201109883; заявл. 09.08.2011; публ. 10.02.2012, Бюл. № 3. 
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АВТОМАТИЗОВАНИЙ КОМПЛЕКС ВИМІРЮВАННЯ 
ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ТОНКИХ ПЛІВОК 

Лецин Р.Б., Кушнір Т.П. , Яцишин М.А. 

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 
вул. Шевченка, 57, 76018 м. Івано-Франківськ, Україна 

Е-mail: freik@pu.if.ua 
 

У даній роботі розроблена електрична схема, та сконструйована діюча 
установка вимірювання електричних параметрів напівпровідникових плівок. 
Створена комп’ютерна програма що забезпечує автоматизацію вимірювань, 
реєстрацією і первинною обробку даних, з можливість побудови графіків 
часових та температурних залежностей. 
Вимірювання електричних параметрів напівпровідникових плівок – тип 

провідності, питомий електричний опір, концентрація носіїв заряду, рухливість, 
коефіцієнт термо-е.р.с. – проводили у постійних магнітних полях величиною 
(1,5-2) Тл. При вимірюванні плівкові зразки розташовувалися в тримачі типової 
конструкції з шістьма вимірювальними зондами (два струмових i чотири 
холлiвських), двома термопарами (хромель-алюмель або мiдь-константан), 
внутрішнім (градієнтним) i зовнішнім нагрiвачами. Точність вимірювання 
температур складала 0,5-1,0 К, а магнітних полів ±3 %. Кріостати для створення 
низьких температур являли собою кварцові посудини Дьюара або посудини із 
пінопласту, заповнені рідким азотом i розміщені в зазорі магніту. Проміжні 
температури між азотною i кімнатною досягались підігрівом за допомогою 
електроспіралі, бiфiлярно намотаної на трубчасте осердя тримача зразка. 
Використання герметичної комірки дозволяє проводити вимірювання у вакуумі 
(10-3-10-4) Па. 

Виготовлення надійних омічних контактів, які не руйнують плівку i 
задовольняють всім необхідним вимогам, проводилися методами осадження 
срібла в поєднанні з позолоченими притискними контактами або пайки при 
Т<400 К. Тип провiдностi визначався за знаком термо-е.р.с.  

Функціональна схема установки наведена на рис. 1. Основою 
вимірювального комплексу є цифровий мультиметр UNI-T UT804 який 
підтримує вивід даних на комп’ютер і в режимі вольтметра постійної напруги 
забезпечує роздільну здатність 0,01 мВ при точності 0,05 % та має режим 
автоматичного вибору діапазону вимірювання. 
В якості керуючого пристрою вибрано мікроконтролер ATMega16, якій 

характеризується широко розвиненою периферією. Програма для 
мікроконтроллера написана на С в середовищі CodeWizardAVR. Зв'язок з 
комп’ютером на апаратному рівні забезпечується перетворювачем USB-UART, 
а на програмному за допомогою інтерпретатора текстових команд, що 
забезпечує двосторонній обмін даними між керуючою програмою на 
комп’ютері та мікроконтролером установки. 
Комутація вольтметра і зняття спаду напруги на еталонному резисторі, 

зразку, струмових та холлівський парах контактів здійснюється послідовно за 
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допомогою шести герконових мікрореле блоку комутації.  

 
Рис. 1. Функціональна блок-схема установки автоматизованих вимірювань  

електричних параметрів напівпровідникових плівок. 
Генератор стабільного струму через зразок зібраний на мікросхемі LM234 і 

має 12 дискретних значень струму які вибираються за допомогою галетного 
переключателя і контролюються амперметром. Увімкнення магніту та зміна 
полярності магнітного поля реалізована на електромеханічних реле, струм 
через магніт задається лабораторним автотрансформатором який включений 
перед випрямним мостом. Плавне збільшення струму через магніт до 
номінального при включенні та плавне зменшення до нуля при виключенні 
здійснюється за допомогою широтно-імпульсної модуляції (ШІМ). 
Вимірювання індукції магнітного поля реалізовано на датчику холла який 
розміщується на виносному щупі в робочій зоні магніту. 
Програма написана в середовищі Delphi і забезпечує реєстрацію даних з 

цифрового вольтметра, ручне та автоматизоване керування процесом 
вимірювань, попередню обробку та візуалізацію даних. Результати 
вимірювання кожного зразка зберігаьться в окремому файлі з можливістю 
подальшого продовження експерименту. Реалізована можливість вибору 
конкретних даних для експорту в MS Exel з метою їх подальшої обробки. 

 
Робота частково виконана у рамках наукових проектів ДФФД України 

(державні реєстраційні номера 0112U003693) та МОН України (державний 
реєстраційний номера 0110U006281). 
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Магнітні та магніторезистивні властивості несиметричних 
плівкових систем Co/Cu/Fe/П 
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На сьогодні значний інтерес дослідників проявляється до шаруватих магнітних систем, 
що зумовлено як перспективою їх практичного використання так і можливістю отримання 
нових властивостей таких систем за рахунок використання різних матеріалів-компонент.  

Багатошарові плівки в залежності від товщини магнітних і немагнітних шарів, а також 
умов отримання, можуть мати різні як магнітні так і магніторезистивні властивості. При 
цьому вісь легкого намагнічування може знаходитись як в площині плівки так і 
перпендикулярно до неї. Можливим є отримання магнітом’яких (HС<50 Oe, HС – 
коерцитивна сила) структур з високими значеннями магнітної проникності і малими 
втратами на перемагнічування, що має велике значення для практичного використання. 

Тришарові полікристалічні плівки Co/Cu/Fe/П (П – підкладка) з dСо,Fe = 20 – 40 nm та 
dCu = 2 – 15 nm були отримані у вакуумній установці ВУП-5М (тиск газів залишкової 
атмосфери 10-4 Pa) методом почергової конденсації шарів металів за кімнатної температури. 
Вимірювання магнітоопору (МО) зразків, з відносною похибкою не більше 0,05%, 
проводилися в спеціальній установці в умовах надвисокого безмасляного вакууму (10-7 Pa) у 
магнітному полі до 150 kA/m за кімнатної температури  

Магнітостатичні вимірювання проводилися за кімнатної температури у діапазоні 
магнітних полів ±10 kOe прикладених в площині плівки та перпендикулярно до неї за 
допомогою вібраційного магнітометра LDJ-9500 з системою контролю і стабілізації 
температури УТРЕКС-К43 з точністю ±1 K.  

На рис. 1 a у якості ілюстрації наведена петля магнітного гістерезису, отримана за 
допомогою вібраційного магнітометра в магнітному полі, прикладеному в площині плівки і 
магніторезистивна петля (рис. 1, b) для невідпаленої тришарової плівки Co/Cu/Fe/П 
(dFe,Co= 40 nm, dCu = 8 nm). Встановлено, що форма кривих перемагнічування при напрямку 
магнітного поля перпендикулярному площині плівки має вид, який типовий для важкої вісі 
намагнічування. Це дозволяє стверджувати, що в зразках Co/Cu/Fe/П існує одновісна 
анізотропія з легкою віссю намагнічування, що лежить в площині плівки. 

Як видно з рис. 1 a, для цієї плівки петля магнітного гістерезису майже прямокутна. 
Такі петлі характерні для шарів з планарною орієнтацією намагніченості (“тонкоплівковий” 
стан [1]). За магніторезистивними петлями і петлями гістерезису були визначені коерцитивна 
сила НС (при М(Н) = 0) і поле насичення НS. При порівнянні цих магнітних параметрів з 
відповідними параметрами (див. таб. 1), одержаними за допомогою магніторезистивних 
петель спостерігається їх хороша відповідність. Розбіжності значень, одержаних з кривих 
намагнічування М(Н) і відповідних петель зміни магнітоопору в магнітному полі (∆R/R0) (Н), 
не перевищують 15%. Відтак можна говорити про збіг результатів, отриманих обома 
методами.  

Результати магніторезистивних досліджень тришарових плівок Co/Cu/Fe/П з 
товщиною прошарку міді 3 – 15 nm свідчать про те, що при зміні взаємної орієнтації 
магнітного поля і струму не змінюється не лише знак ефекту, а й форма магніторезистивних 
кривих (рис 1, b). Цей факт говорить про те, що МО не є анізотропним і обумовлений спін-
залежним розсіюванням електронів, оскільки для такого механізму взаємна орієнтація 
струму і поля неважлива. Таким чином для тришарових плівок Co/Cu/Fe/П з dCu=3 – 15 nm 
спостерігається явище гігантського магнітоопору (ГМО). 
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Таблиця 1. Значення НС та НS визначені з магніторезистивної та магнітної петель 

Рис. 1. Петля магнітного гістерезису (a), отримана за допомогою вібраційного 
магнітометра в магнітному полі, прикладеному в площині плівки та магніторезистивна петля 
(b) для невідпаленої тришарової плівки Co/Cu/Fe/П (dFe,Co= 40 nm, dCu = 8 nm). Температура 
вимірювання 300 К 

 
Максимальне значення ГМО (1 – 1,2 %) для свіжосконденсованих плівок 

спостерігається за однакової товщини магнітних шарів та товщині прошарку dCu ~ 3 nm. 
Величина ГМО монотонно зменшується при збільшенні товщини мідного прошарку dCu від 
3 nm до 15 nm. Незначна величина ефекту при товщинах спейсерів 3 – 7 nm, скоріш за все, 
обумовлена наявністю «містків» через немагнітний прошарок, що призводить до виникнення 
феромагнітного зв’язку між магнітними шарами і, як наслідок, до порушення 
антипаралельної конфігурації. При більших товщинах немагнітного прошарку dCu=10 – 
15 nm амплітуда зазначеного ефекту зменшується, що зумовлено шунтуванням струму 
високопровідним немагнітним прошарком та об’ємним розсіюванням електронів в ньому. 
При охолодженні зразків до температури 150 К незалежно від товщини шарів вигляд 
магніторезистивних петель не змінюється, а спостерігається лише збільшення ефекту ГМО і 
зміщення піків (∆R/R0) на польовій залежності в область більш сильних полів. 

 
[1] Палатник Л. С. Структура и магнитные свойства конденсированных пленок кобальт-

зелезо / Л.С. Палатник, А.Г. Равлик, С.Т. Рощенко // Труды Укр. Вакуумного общества. – 
1997. – Т. 3. – С. 44 – 49. 

 

Дані з 
магніторезистивної 

петлі 

Дані з петлі 
гістерезису Система 

di, nm 
НС, kA/m НS, kA/m НС, kA/m НS, kA/m 

δНС, % δНS, % 

Co(45)/Cu(2)/Fe(45)/П 2,46 41,38 2,45 40,22 0,41 2,88 
Co(40)/Cu(5)/Fe(40)/П 5,43 83,68 5,75 75,09 5,57 11,44 
Co(40)/Cu(7)/Fe(40)/П 7,54 92,65 7,37 107,92 2,31 14,15 
Co(40)/Cu(8)/Fe(40)/П 2,46 43,22 2,14 45,34 14,95 4,68 
Co(35)/Cu(15)/Fe(35)/П 1,19 41,38 1,37 38,72 13,14 6,87 
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Синтез і термоелектричні властивості легованого сурмою 
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Плюмбум телурид – перспективний термоелектричний матеріал для середньо-

температурних (500-700) К перетворювачів теплової енергії [1], властивості якого можна 
покращити шляхом легуванням сурмою [2]. 

Бездомішковий та легований плюмбум телурид отримували методом прямого 
сплавлення попередньо очищених компонентів з їх перемішуванням в процесі синтезу. 
Отриманий матеріал подрібнювали у агатовій ступці та виділивши фракції розміру 0,05 -
 0,5 мм, пресували під тиском 0,75 ГПа, у результаті чого отримували циліндричної форми 
зразки з d = 5 мм та l ≈ 10 мм. Після цього зразки знову піддавались відпалу на повітрі на 
протязі 5 год при температурі 500 К. 

Величину термо-ЕРС (α) і питому 
електропровідність (σ) визначали за 
стандартною методикою на установці, 
схема якої наведена на рис. 1. Зразок 
поміщали у піч між двома мідними 
стержнями, один з яких нагрівався для 
створення градієнту температури (≈10 К) 
на зразку. Вимірювання температури 
проводили двома хромель-алюмелевими 
термопарами, поміщеними у висвердлені 
отвори в зразку. Електропровідність 
визначали вимірюючи спад напруги на 
зразку, генеровану джерелом постійної 
напруги U3. При цьому, одна з віток 
кожної термопари використовувалась як 
струмовід. 

Отримані зразки володіли 
стабільним n-типом провідності, 
коефіцієнт термо-ЕРС та питома 
електропровідність яких зростає із 
підвищенням температури (рис. 2). Як 
видно з рисунків, легування PbTe сурмою 
призводить до покращення його основних 
термоелектричних характеристик. Так, 
зокрема, питома електропровідність 
зростає від значень � ≈ (100-200) (Ом·см)-
1 для бездомішкового до � ≈ (700-
800) (Ом·см)-1 для легованого 0,3 ат. % 
Sb. Коефіцієнт термо-ЕРС при цьому 

зменшується в середньому на 50 мкВ/К у всьому температурному інтервалі, проте абсолютне 
значення залишається досить високим (≈300 мкВ/К). Збільшення концентрації домішки до 
1,0 ат. % Sb призводить вже не тільки до суттєвого зменшення коефіцієнта термо-ЕРС, але й 
до зниження величини питомої електропровідності легованих зразків. 

 
Рис. 1. Схема установки для вимірювання 
коефіцієнта термо-ЕРС та питомої 
електропровідності: 1 – зразок; 2, 3 – мідні 
стержні; 4 – кварцова трубка. 
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а) 

 
б) 

Рис. 2. Залежність питомої електропровідності � (а) та коефіцієнта термо-ЕРС α (б) PbTe:Sb. 
Вміст Sb, ат. %: 1 (♦) – 0, 2 (■) – 0,1, 3 (▲) – 0,3, 4 (●) – 1,0. 

 
Представлення залежності σ(Т) у координатах ln(σ) – 1/T, дало можливість оцінити 

енергії активації провідності, яка для зразків легованих стибієм у кількості 0,1 та 0,3 ат. % 
становить ≈ (0,01-0,02) еВ. 

Припускаючи, що при досліджуваних температурах домінуючим є розсіювання 
електронів на оптичних фононах [3], на основі отриманих залежностей α(T) можна 
визначити положення рівня Фермі, що є однією з основних характеристик 
напівпровідникового матеріалу і в значній мірі визначає його кінетичні властивості. Для 
цього використано залежність 

2k kT 3S r
e 3 2

π ⎛ ⎞= ⋅ +⎜ ⎟µ ⎝ ⎠
,      (1) 

справедливу для вироджених напівпровідників [4]. 
У цьому випадку для концентрації домішки 0,3 ат. % Sb хімічний потенціал 

електронів при температурах 300 К і 500 К становить 0,075 еВ і 0,080 еВ, а відповідні 
концентрації електронів, визначені з використанням чисельного розрахунку інтеграла Фермі, 
дорівнюють lg(n) = 18,54 см-3 та lg(n) = 18,97 см-3. Як і при використанні (7), враховано 
залежність ефективної маси від їх концентрації згідно (8). Отже при використанні (9) 
концентрація електронів зростає з ростом температури. 

З аналізу розрахованої температурної залежності n(T), представленої у координатах 
ln(n) – 1/T отримано енергію активації 0,01 еВ для кристалів PbTe з вмістом стибію 0,3 ат. % 
Sb. Враховуючи близькість визначених енергій активації з температурних залежностей 
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електропровідності та концентрації електронів, можна зробити висновок про те, що 
основним чинником росту σ є активація електронів з дефектних рівнів, що підтверджується і 
кристалохімічним аналізом. 

З отриманих значень n та представлених на рис. 2 залежностей σ(Т) визначено 
рухливості електронів. Зокрема, при концентрації домішки 0,3 ат. % Sb та температурах 
300 К і 500 К значення µ рівні відповідно ≈ 1180 (см2/В·с) та ≈ 540 (см2/В·с). Такі високі 
рухливості можуть свідчити про структурну досконалість отриманих кристалів. 

Варто зауважити, що проведені розрахунки носять наближений характер в силу того, 
що напівпровідник є слабо виродженим, а використані формули справедливі для сильно 
виродженого (1) матеріалу. Також, інтеграл Фермі, який використовувався для розрахунку F 
та n, представлений у наближенні E ~ k2, тоді як в дійсності у PbTe зона провідності не є 
параболічною. 

Таким чином, на основі представлених залежностей, можна стверджувати, що 
оптимальними параметрами для використання в якості матеріалу n- віток термоелектричних 
перетворювачів володіють зразки плюмбум телуриду з концентрацією домішки 0,3 ат.% Sb, 
термоелектрична потужність якого при температурі ≈ 500 К становить α2σ ≈ 70 мкВт/(К2см). 
Отримані зразки володіють досконалою структурою, про що свідчать високі значення 
рухливості носіїв струму (≈ 540 см2/В·с). 
 
1. Є.П. Сабо. Технологія халькогенідних термоелементів. Підвищення термоелектричної 
ефективності // Термоелектрика, 4, сс. 49-57 (2000). 
2. Christopher M. Jaworski, Janusz Tobola, E.M. Levin, Klaus Schmidt-Rohr, Joseph P. 
Heremans. Antimony as an amphoteric dopant in lead telluride // Physical Review B, 80, 
pp. 125208-1–125208-10 (2009). 
3. Р.О. Дзумедзей. Високотемпературне розсіювання у легованих кристалах плюмбум 
телуриду PbTe:Sb(Bi,In) // ФХТТ, 11(4), сс. 844-848 (2010). 
4. Л.И. Анатичук. Термоэлементы и термоэлектрические устройства. – К.: Наукова 
думка, 1979. – 768 с. 



Лашкарьовські читання – 2013 

 225

Дослідження омічних контактів до n-InP  
 

Новицький С.В.  
 

Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України  
03028 просп. Науки, 41, Київ, Україна, e-mail: serg_nov@ukr.net  

 
В наш час фосфідіндієві діоди Ганна знайшли широке застосування для систем 

радіолокації, радіоспектроскопії, телекомунікацій, попередження автомобільних зіткнень і 
багатьох інших систем [1, 2]. Для стабільної роботи діода Ганна в екстремальних умовах, 
особливі вимоги висуваються не тільки до напівпровідникового матеріалу, а й до омічних 
контактів, за допомогою яких прилад включається в електричне коло. Для створення 
низькомних надійних омічних контактів використовують багатошарові контактні металізації. 
Кожен шар металізації виконує певну функцію, а саме: поліпшує адгезію в контактній 
структурі, легує приповерхневий шар напівпровідника чи забезпечує можливість припайки 
провідників [3]. 

Важливу роль в омічних контактах для діода Ганна, відіграє їх стійкість до γ- та НВЧ- 
опромінення, а також збереження малого значення питомого контактного опору при 
достатньо високих робочих температурах. При довгостроковій роботі приладу і підвищеній 
температурі між полікристалічними компонентами металізації спостерігається міжзеренна 
дифузія, що руйнує межу розділу метал-напівпровідник. Для обмеження дифузії та процесів 
масоперенесення в контактній металізації, використовують дифузійні бар'єри, в якості яких в 
технології омічних контактів використовують тугоплавкі метали та їх сплави [4]. Прикладом 
контактної схеми з дифузійним бар’єром може бути контактна структура Au/TiB2/Au/Ge/n-
n+-n++-InP, дослідження якої власне ми і проводили. В ролі дифузійного бар'єру було 
використано TiB2.  

Для визначення оптимальної температури формування омічного контакту було 
проведено серію швидких термічних обробок (ШТО) контактної структури в інтервалі 
температур 400-490°С. Встановлено, що із збільшенням температури відпалу відбувається 
масопереніс Ge у InP, при цьому дифузійний бар’єр TiB2 залишається стабільним при всіх 
температурах відпалу (рис 1).  
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Рис 1. Розподіл компонентів контактної структури TiB2/Au/Ge/n-n+-n++-InP у вихідному 
зразку (а) та у зразках, що пройшли швидку термічну обробку при температурах 400°С (б), 
450°С (в) та 490°С (г). 
 

Виміряні при кімнатній температурі значення контактного опору суттєво не 
змінювалося (табл. 1), це дозволяє говорити, що дифузійний бар’єр не несе значного впливу 
на величину ρс, при цьому TiB2 виконує головну покладену на нього функції – протидія 
процесам масопереносу верхніх компонентів контактної металізації вглиб напівпровідника. 

 
Таблиця 1 

Значення ρс при 300К для вихідного зразка і зразків, що пройшли ШТО 
Температура та час ШТО, °С/сек ρс при 300К, Ом·см2 

Вихідний 12,9·10-5 
400/30 9,5·10-5 
450/30 5,19·10-5 
490/30 10,7·10-5 

 
Нами також було проведено дослідження залежності питомого контактного опору 

омічних контактів Au/TiB2/Au/Ge/n-n+-n++-InP від температури навколишнього середовища 
ρс(Т). Вимірювання проводилися методом TLM в інтервалі температур 100–380К. В 
результаті була отримана зростаюча залежність ρс(Т) (рис. 2 точки). Така залежність може 
бути описана моделлю струмопереносу по металічним шунтам, що утворилися на межі 
розділу метал-напівпровідник внаслідок осадження атомів металу на структурних 
неоднорідностях (рис. 2 суцільна лінія) [5]. Відповідно до цієї моделі, величина контактного 
опору визначається з формули наведеній в [5]: 

)T(RRR shdiffcs += ,          
    (1) 

де )NLN/(L~R DDdnDdiff 1
2µ  – контактний опір, що визначається відповідно до механізму 

дифузійного підводу, D
D

sh d
Nr

)T()T(R
1

2
0 1
π

α+ρ
=  – опір послідовно включених шунтів , тут LD – 

дебаївська довжина екранування, µn – рухливість електронів, Nd – концентрація донорів в 
напівпровіднику, ND1 – густина провідних дислокацій (дислокації, що приймають участь у 
переносі струму), ρ0 – питомий опір металу при Т=0°С, α – температурний коефіцієнт 
електричного опору металу, πr2 – площа контакту. 
 Найкраще узгодження між експериментом та теорією було отримано при густині 
дислокацій, що проросли крізь область просторового заряду вглиб напівпровідника 
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ND=1,3·108 см-2. При цьому для зразка, що пройшов ШТО при температурі 450°С, значення 
питомого контактного опору було найменше серед всіх зразків ρс=5,2·10-5 Ом·см2  
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Рис. 2 Температурна залежність ρс омічного контакту Au-TiB2-Ge-Au-n-n+-n++-InP. Точки – 
експеремент; лінія – розрахунок. 
 

Отже, основним механізмом деградації контактної металізації до фосфіду індія, 
сформованої полікристалічними плівками металів або сплавів, є масоперенесення 
компонентів металізації по межах (границях) зерен. Для підвищення термостійкості омічних 
контактів до фосфіду індія необхідно між контактоутворюючим матеріалом і верхнім шаром 
металізації створювати дифузійні бар'єри, що складаються з провідних плівок аморфних 
сплавів тугоплавких металів, не взаємодіючих з компонентами металізації і напівпровідника 
і які суттєво уповільнюють (або виключають) зернограничну дифузію.  

Дослідження температурної залежності питомого контактного опору для омічних 
контактів AuGe-TiB2-Au до InP показали зростаючу залежність ρс(Т), що може бути пояснене 
моделлю струмопереносу в омічних контактах з високою густиною дислокацій в 
приконтактній області напівпровідника. Встановлена температура формування омічного 
контакту Au-TiB2-Ge-Au-n-n+-n++-InP (450 °С), при якій питомий контактний опір найменший 
(ρс=5,2·10-5 Ом·см2). 

Особлива подяка, за проведення Оже–спектроскопії досліджуваних структур, 
висловлюється старшому науковому співробітнику Інституту електрозварки ім. Є.О. Патона 
НАН України Капітанчуку Леоніду Мусійовичу. 
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Перспективы конструирования диодов Ганна на широкозонных 
полупроводниках 

 
Слипокуров В. С. 

 
Институт физики полупроводников имени В.Е. Лашкарева НАН Украины, Киев 

просп. Науки 41, г. Киев, Украина, e-mail: Vic31SLK@ukr.net 
Одним из приоритетных направлений в современной полупроводниковой 

сверхвысокочастотной (СВЧ) электронике является создание генераторов мощности 
электромагнитных колебаний коротковолновой части СВЧ – диапазона. Особо актуальны 
приборы миллиметрового диапазона. Широко применяются генераторы СВЧ – колебаний, 
которые способны работать в диапазоне частот 60 – 500 ГГц. Прибором такого диапазона 
является диод Ганна (ДГ).  

Для изготовления ДГ наиболее распространенными материалами являются GaAs и InP. 
Перспективным материалом является GaN и твердые растворы   GaxIn1-xAs, GaPxAs1-x, 
теоретически показана возможность генерации на InN и AlN. Параметры некоторых 
полупроводниковых материалов приведены в таблице 1. Для характеризации материала, с 
точки зрения эффективности его для создания какого-либо вида приборов, часто используют 
критерии качества (figure of merit). Применительно к ДГ такой критерий рассчитывается с 
точки зрения максимизации произведения генерируемой мощности, квадрата частоты и 
импеданса Pf2Z, которое равно [1]: Pf2Z =FB

2VSAT
2/4, где FB – поле пробоя полупроводника; 

VSAT - скорость насыщения. 
Для устойчивой генерации должно выполняться условие Кремера: 
N0L>3εrε0νPEAK/|qµNDR|, а также условие усиления N0<Ncrit= εrε0µ0Fth

2/qDs, где L и N0 длина 
пролетной области и концентрация примеси в ней соответственно; εr - низкочастотная 
относительная диэлектрическая постоянная полупроводника; ε0 - диэлектрическая 
постоянная вакуума; νPEAK – пиковая скорость электронов; q– заряд электрона; µNDR - 
подвижность на участке отрицательного дифференциального сопротивления (ОДС). 

Таблица 1. 
 

Параметры материалов ДГ[1, 2] 

 GaAs InP GaN(Wz) GaN(Zb) InN AlN 
FTH (KV/cm) 3,5 10,4 150 80 40 260 
FB (MV/cm) 0,4 0,5 2 1,2 1,2 1,5 
vSAT (cm/s)·107 0,6 0,9 2 1,7 1,92 1,28 
vPEAK(cm/s)·107 1,5 2,8 2,9 3,5 4,18 1,67 
µ (cm2/V/s) 8000 4950 280 730 10200 109 
µNDR (cm2/V/s) 2500 2000 50 220 650 7,4 
εr 12,9 12,6 9,5 9,5 13.52 8,5 
Ds см-2с-1 180 130 25 25 270 7 
N0L, 1011см-2 1,3 2,9 91,4 25,1 14,4 318 
Ncrit, см-3 3,9·1015 2,9·1016 1,3·1018 9,8·1017 4,5·1017 4,9·1018 
Pf2Z 0,014 0,051 4 1 5,8 56 
Lcrit, mkm 0,33 0,1 0,07 0,03 0,03 0,06 

 
Экспериментальные результаты мощности и частоты ДГ на основе GaAs и InP 

представлены на рис. 1. Теоретические расчеты рабочих частот и мощности ДГ основе GaN 
методом гидродинамического моделирования (HD) и метода Монте Карло (MC) для 
основной гармоники собраны на рис. 2.  
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Рис. 2. Зависимость Pmax(F)  
для ДГ на основе GaAs-, 
GaN- и  InP (расчет) 

 

 
Выводы: 

• усовершенствование технологии производства ДГ (способа формирования катодного 
контакта и параметров активной области диода) позволяет улучшить  рабочие 
характеристики диода; 

• расчетные значения мощностей ДГ указывают на то, что использование тринитридов 
может дать возможность повысить в разы мощность ДГ по сравнению с InP и GaAs; 

• одной из проблем создания ДГ на основе GaN является отсутствие стабильного 
низкоомного омического контакта, который бы не был подвержен явлениям 
электромиграции в высоких электрических полях [7]. 
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Перспективы использования пористого фосфида индия в 
качестве электродов для суперконденсаторов 

 
Сычикова Я.А.  

Бердянский государственный педагогический университет,  
ул. Шмидта 4, г. Бердянск, Украина, 

rector@bdpu.org  
 

Суперконденсаторы представляют интерес для хранения энергии в гибридных 
электрических устройствах, питающихся от аккумуляторов в связи с их высокой удельной 
мощностью, отличной обратимостью и большой циклической жизнью по сравнению с 
батареями. Исследования в этой области направлены на развитие материалов электродов, 
морфологии пористой поверхности и оптимизации некоторых параметров. В последнее 
время оксид марганца привлекает внимание ученых благодаря низкой стоимости и 
экологичности.  Однако данные материалы обладают рядом недостатков, среди которых 
низкая проводимость и низкая удельная емкость. Это побуждает ученых к поиску новых 
материалов, которые удовлетворят требования, предъявляемые к сырью для производства 
электродов суперконденсаторов.  

Как вариант активно рассматриваются полупроводниковые кристаллы, а именно 
пористые структуры, выращенные на их основе. Известно, что способность к 
порообразованию проявляют такие полупроводники, как кремний, германий, кристаллы 
группы А3В5. Особое место в этом ряду занимает фосфид индия благодаря простоте 
получения пористых слоев на его основе и легкостью управления морфологическими 
свойствами.  

Пленки пористого фосфида индия получают методом электрохимического травления 
в растворах плавиковой и соляной кислот. Время травления, как правило, не превышает 15 
минут, за которое удается получить слои толщиной до 50 мкм.  

Рис.1 демонстрирует изображение морфологии пористого образца фосфида индия, 
полученного путем электролитического травления n-InP (100) в растворе соляной кислоты. 
На рисунке можно видеть упорядоченный ансамбль пор, который образовался на подложке 
из монокристаллического фосфида индия. Поры проросли по всей поверхности слитка. 
Размер пор составляет 30 - 40нм, что свидетельствует о том, что данная структура является 
наноразмерной. Размер стенок между порами находится в пределах 5-11нм. Подобный 
результат является технологически важным, так как качество пористых пленок определяется 
размерами наноструктур, степенью пористости и равномерностью распределения пор по 
поверхности образца. Чем меньше размер пор и чем больше процент пористости, тем 
качественней является пористая структура. Глубина прорастания каналов пор составляет 
приблизительно 35мкм.  

 

 
Рис.1.  РЕМ-изображение морфологии пористого n-InP (100), полученного путем 

электрохимического травления в 5% HCl, t=5мин 
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На рис.2 представлен скол пористого образца, полученного в 5% растворе соляной 

кислоты. Рисунок демонстрирует длинные, параллельные друг другу каналы пор, которые 
располагаются строго перпендикулярно поверхности кристалла. Такие поры направлены 
вдоль линий тока.  

 

 
 

Рис.2. Скол пористого n-InP (100), полученного путем электрохимического травления 
в 5% HCl, t=5мин. 

 
Фронт травления фосфида индия такой кристаллической ориентации продвигается 

вглубь подложки значительно быстрее, поскольку направлению <100>, перпендикулярному 
поверхности кристалла, соответствует максимальная скорость травления. При этом процесс 
растравливания стенок между порами затрудняется тем, что происходит в направлениях, 
характеризующихся  меньшей скоростью реакции. Одновременно с этим происходит 
увеличение входных отверстий пор. Тонкие стенки пор, образующиеся при этом, становятся 
устойчивыми к растворению. Это приводит к локализации процесса травления на дне пор. 
Вследствие этого образуются глубокие длинные каналы пор. Процесс оттока продуктов   
реакции из образующихся каналов замедляется, что приводит к затруднению поступления в 
них свежего раствора электролита. В результате этого процесс прорастания пор вглубь 
образца замедляется.  

Химический состав поверхности пористого n-InP после обработке в водороде 
исследовался методом EDAX (рис. 3). Результаты измерений представлены в таблице 1. 
Исходя из результатов химического анализа n-InP (рис.3, табл.1), можно утверждать, что 
поверхность образцов после водородной термической обработки практически не содержит 
кислорода, а значит, кристаллы свободны от окисной пленки. Это подтверждается данными 
дифрактометрических исследований, полученных методом рентгеновской дифрактометрии 
на дифрактометре ДРОН-3М. На дифрактограммах присутствуют рефлексы только 
монокристаллического InP структуры сфалерита.  То есть, во время травления перестройки 
кристаллической решетки фосфида индия не произошло. 
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Рис 3. Химический состав пористого образца n-InP, полученный методом EDAX 

 
 
Табл.1. Процентный состав элементов на поверхности пористого n-InP 
 
           Компонент 
Спектр 

O P In Общее 

Спектр  2.25 22.82 74.93 100.00 
  
 Стехиометрия пористого образца смещена в сторону избытка индия. Это может 
свидетельсвовать о том, что во время травления быстрее травится подрешетка фосфора, т.е. 
решающую роль в процессе порообразования играют атомы P. 

Таким образом, в данной работе представлена  технология получения пористых слоев 
на поверхности монокристаллического n-InP (n =2,3х1018 см-3), методом 
электрохимического травления в растворе соляной кислоты. Толщина пористого слоя 
составила 35мкм. Это свидетельствует о том, что в результате анодизации образовались 
тонкие длинные параллельные друг другу каналы пор, которые в поперечном сечении имеют 
форму, близкую к правильному четырехугольнику. Такая форма пор определяется 
ориентацией поверхности исследуемого образца. 

Подобные результаты позволяют рассматривать пористый фосфид индия в качестве 
сырья для производства электродов для суперконденсаторов. Следует отметить, что данный 
вопрос требует дальнейшего изучения и обсуждения.  
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Процес інтерференційної літографії з використанням позитивних 
неорганічних халькогенідних фоторезистів  

 
М. В. Луканюк, В.А. Данько, І.З. Індутний, В.І. Минько, П.Є. Шепелявий 

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

lukaniukm@ukr.net 
 
Тонкоплівкові фоторезисти на основі халькогенідних скловидних напівпровідників 

(ХСН) характеризуються високою роздільною здатністю, оптичною однорідністю, високим 
показником заломлення та можливістю використання їх як на плоских, так і не плоских 
поверхнях. Завдяки цьому вони є досить перспективними для застосування у різноманітних 
сучасних галузях  таких як інтегральна оптика, голографія та інтерференційна 
фотолітографія. Одним із способів отримання таких фоторезистів є термічне випаровування 
та осадження на підкладинку у вакуумі. Ця технологія сумісна з методами нанесення 
функціональних шарів в мікроелектронному виробництві (процеси можуть бути здійснені в 
одному технологічному циклі). В результаті опромінення світлом плівок ХСН їх фізико-
хімічні властивості суттєво змінюються, зокрема, розчинність в хімічних травниках, що і є  
основою їх використання в якості фоторезистів. Використовуючи плівки ХСН різних складів, 
а також різні типи розчинників можна змінювати характеристики процесу, в тому чи іншому 

напрямі в залежності від конкретних потреб.  
В основному, як фоторезисти використовуються  

халькогенідні сполуки хімічного складу As-S-Se, в яких 
спостерігається негативний тип травлення, тобто коли 
експоновані ділянки розчиняються повільніше, ніж 
неекспоновані. Проте фоторезисти на основі 
миш’якомісних  халькогенідів не відповідають 
екологічним вимогам сучасних технологічних процесів, 
що суттєво обмежує області їх застосування. 
Нещодавно [1]  нами повідомлено  про новий 
фотостимульований  ефект в халькогенідних шарах, 
відпалених після осадження при температурах, 
близьких до температури розм’якшення (Tg) даного 
халькогенідного скла. Ефект, який реалізується як на 
халькогенідних шарах, що містять миш’як, так і на 
сполуках складу Ge-Se, що більш прийнятні з 
екологічної точки зору і полягає в тому, що 
опромінення відпаленого халькогенідного шару в 
рідкому травнику призводить до його розчинення. Під 
час подальших дослідженнях виявлено, що позитивне 
фототравлення на відпалених шарах можна здійснити 
не тільки шляхом одночасного, а і послідовного  
експонування та  хімічного  рідинного  травлення. Це 
значно спрощує  технологію використання  даних 
фоторезистів та розширює сфери їх можливих 
застосувань.  

В даній роботі представлено результати  
дослідження процесу фотолітографії з використанням 
резистів на основі халькогенідів германію.  

Для цього на поліровану пластину кремнію 
марки КЭФ <100>, яка слугувала підкладинкою (1) (рис. 

 
Рис. 1. Схематичне 

зображення технологічних  
операцій  для  отримання  
періодичної  рельєфно-фазової  
структури: 1 – кремнієва 
підкладка, 2 – адгезивний шар 
хрому, 3 – шар фоторезисту  
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1, а), методом термічного осадження у вакуумі 2,5.10-3 Па послідовно наносились адгезивний 
шар хрому (2) товщиною ~ 30 нм, та шар фоторезисту Ge25Se75 товщиною 300 нм (3). Потім 
зразок відпалювали при температурі 200ºС (Tg для Ge25Se75 дорівнює 386ºС). Після відпалу 
пластину з фоторезистом розташовували в оптичній схемі і протягом  
50 хв здійснювали експонування інтерференційною картиною, створеною когерентними 
світловими пучками випромінювання гелій-неонового лазера з довжиною хвилі 476 нм  
(рис. 1, б). Після експонування здійснювалось селективне протравлювання шару фоторезиста 
в травнику на основі безводного розчину етилендіаміну, що призводило до видалення 
освітлених ділянок халькогеніду, в результаті чого на поверхні шару (3) отримували 1D 
картину (дифракційна гратка) з заданою умовами експонування просторовою частотою  
(рис. 1, в). 

Таким чином даний спосіб дозволяє проводити процес інтерференційної 
фотолітографії на основі більш екологічно привабливих сполук германію, травлення 
позитивного типу розширює можливості його використання. Оскільки спосіб реалізується на 
відпалених шарах халькогенідів, які характеризуються значно меншою дефектністю 
порівняно з термічно осадженими і невідпаленими плівками, це дозволяє отримувати 
якісніші літографічні маски та періодичні рельєфно-фазові структури. Цей спосіб також дає 
можливість проводити багатократне експонування із поворотом чи зсувом проекційної чи 
інтерференційної картини відносно зразка, тобто формувати на поверхні фоторезисту 
складні двовимірні рельєфно-фазові структури, чи літографічні маски (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. АСМ – зображення 2-D гратки, записаної в шарі Ge25Se75. 

 
Крім того, в описаному процесі для нанесення плівок халькогеніду також можна 

використовувати і більш технологічні методи осадження тонких плівок: електронно-
променеве випаровування, лазерне чи високочастотне магнетронне розпилення, нанесення на 
підкладинку із розчинів. Після відпалу при температурі близькій до температури 
розм'якшення властивості всіх плівок халькогенідів наближаються до властивостей 
халькогенідного скла відповідного складу, незалежно від способу нанесення. 

 
1. Dan’ko, V.A. Interference photolithography using photoetching effect in chalcogenide films 

[Текст] / V.A.Dan’ko, I.Z. Indutnyi, V.I. Min’ko, P.E. Shepeliavyi, M.V. Lykanyuk, 
O.S.Lytvyn  // Journal of Non-Oxide Glasses. – 2012. - Vol. 3. -  №.2. – P. 13-18. 
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ЦИФРОВОГО ПІДПИСУ  

 
Поліщук Наталія Азізовна 
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Вступ 
Інформація є одним з найбільш цінних ресурсів, тому забезпечення захисту інформації 

є одним з найважливіших і пріоритетних завдань. 
Захист інформації ведеться для підтримки таких властивостей інформації як: 

 цілісність — неможливість модифікації інформації неавторизованим користувачем; 
 конфіденційність — інформація не може бути отримана неавторизованим 
користувачем; 

 доступність — полягає в тому, що авторизований користувач може використовувати 
інформацію відповідно до правил, встановлених політикою безпеки, не очікуючи 
довше заданого (прийнятного) інтервалу часу; 

Кожен вид захисту інформації забезпечує окремі аспекти інформаційної безпеки: 
 інженерний — попереджує руйнування носія внаслідок навмисних дій або природного 
впливу інженерно-технічними засобами (сюди відносять обмежуючі конструкції, 
охоронно-пожежна сигналізація); 

 організаційний — попередження доступу на об'єкт інформаційної діяльності сторонніх 
осіб за допомогою організаційних заходів (правила розмежування доступу). 

 криптографічний — попереджує доступ до за допомогою математичних перетворень 
повідомлення (ІП): 

• попередження несанкціонованої модифікації ; 
• попередження НС розголошення. 

Саме на криптографічний захист інформації ми звернемо нашу увагу, тому що, 
останнім часом він є досить актуальним. 

 
Починаючи з 1998 року широке поширення набула криптографія на еліптичних кривих, 

вживана для розподілу ключів в комп'ютерних мережах, шифрування / дешифрування 
інформації, в протоколах електронного цифрового підпису (ЕЦП). Ці застосування засновані 
на трудомісткості завдання обчислення кратного точки еліптичної кривої. 

Серед різноманіття різних форм представлення еліптичних кривих в останні роки 
з'явилася нова форма (про яку говорилося вже дуже давно), яка запропонована в роботі «A 
normal form for elliptic curves» Едвардса і володіє рядом позитивних властивостей. Ці 
властивості відразу були помічені і досліджені криптографами. Однією з перших публікацій 
цього напряму слід відзначити роботу «Faster addition and doubling on elliptic curves». 
Виявилося, що поряд із властивостями повноти та універсальності закону складання, 
заміною точки на нескінченності афінної точкою (нуль групи), криві Едвардса серед відомих 
є найбільш продуктивними: в проективних координатах групова операція виконується 
мінімальним числом 10M + 1S + 2D операцій в поле (М - множення, S - зведення в квадрат, D 
- множення на параметр кривої). 

Вічні пошуки більш досконалих алгоритмів призвели в останні роки до альтернативі 
канонічної форми кривих - кривим у формі Едвардса. Головні їх достоїнства: рекордна 
продуктивність і простота програмування. Разом з тим криві Едвардса поки не 
стандартизовані. 
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Для демонстрації практичного застосування еліптичних кривих у формі Едвардса був 
реалізований алгоритм цифрового підпису ECDSA (Elliptic Curve Digital Signature Algorithm), 
стандартизований ISO. 

ECDSA є адаптованим до арифметики еліптичних кривих алгоритмом цифрового 
підпису (DSA), прийнятого в американському стандарті  FIPS-186-2 і затвердженим 
Національним Інститутом Стандартів і Технологій (NIST) в 2000 році. 

Для реалізації цифрового підпису, використовується криптографічний протокол 
(Cryptographic protocol) — це абстрактний чи конкретний протокол, що включає набір 
криптографічних алгоритмів. В основі протоколу лежить набір правил, що регламентують 
використання криптографічних перетворень та алгоритмів в інформаційних процесах. На 
основі алгоритму ECDSA покажемо, яким саме чином можна використовувати еліптичні 
криві, про які описано в роботах Едвардса. 

Властивості і порядки кривих Едвардса над розширеннями полів малої 
характеристики, прийнятні для криптографії 

Крива Едвардса над кінцевим полем Fp
m характеристики p ≥ 3 в афінній системі 

координат визначається рівнянням [1, 2]: 
  де d(1 – d) ≠ 0,   ≠ A2.   (1) 

З точністю до ізоморфізму [2-4] можна вважати різними криві, що задаються різними 
значеннями параметру  в рівнянні (1), причому d має бути квадратичним нелишком в полі 
Fp

m. Будь-яка така крива має 4 обов’язкові точки: 
О = (0,  – нуль адитивної групи точок, 
D= (0, –1) – єдину точку другого порядку, 
Р  – точки четвертого порядку. 

Отже, характерною властивістю кривих вигляду (1) є те, що їх порядок кратний 4. Формули 
додавання двох точок кривої Едвардса мають вигляд [1, 2]: 

,   (2) 

Закон додавання є повним і визначений для будь-яких двох точок , 
якщо  – квадратичний нелишок в полі Fp

m [2]. 
В роботі [5] детально розглянуто один із можливих способів знаходження кривих 

Едвардса вигляду (1), в межах прийнятних  криптографічних значень параметрів. Ідея 
полягає у знаходженні кривої Едвардса мінімального порядку 4 над полем Fр малої 
характеристики та подальшому розширенні поля з метою відбору простих степенів 
розширення m, при яких знайдена крива над полем Fрm має майже просте значення порядку 

 4n (де n – просте). В [5] отримано три розширених поля характеристики р = 5 абор = 
7 для яких крива  має псевдопросте значення порядку, що 
задовольняє стандартним вимогам до порядку генератора криптосистеми. Отримані поля 
наведені в таблиці 1 [5]  відповідно до величини поля в бітах та значення /4. 

Розглянемо алгоритм ECDSA з застосуванням кривої Едвардса. 
Параметри користувача 

Користувач А: 
• генерує і зберігає в секреті постійний приватний ключ як ціле число 0 < dA < n; 
• обчислює відкритий ключ як точку кривої QA = dAG. Відкритий ключ доступний для 

всіх користувачів системи. 
Формування цифрового підпису 

Користувач А: 
1) Обчислює геш-код повідомлення як ціле число e = h(M),  e < n. 
2) Генерує випадкове ціле число 0 < kA < n.  
3) Обчислює точку R = kAG = ( x1, y1). 
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4) Обчислює параметр r = π (R) mod n. При r = 0 повернення до п.2.  
5) Обчислює обернений елемент kA

-1   простого поля Fn. 
6) Обчислює параметр s = kA

-1 (e + dA r ) mod n. При s = 0 повернення до п.2. 
7) Направляє користувачу В підписане повідомлення (M, r, s), в якому DS = (r, s) – 

цифровий підпис. 
Варто відзначити, що в п.4 перетворення точки R в ціле число припускає, що її х-

координата як елемент х1 поля Fq певним способом переводиться в ціле число 1x  с наступною 
редукцією по модулю n ( r = π (R) = 1x  mod n).  

Для даної схеми можно записати ключове рівняння 
skA = (e + dAr) mod n,                    (1) 

що пов’язує параметри  s  та r  с разовим и довготривалим ключами kA и dA. Воно 
використовується при формуванні и перевірці цифрового підпису. Параметр s визначений в 
п.6 протоколу на основі цього рівняння. 

Перевірка цифрового підпису 
Користувач В перевіряє цифровий підпис користувача А, маючи в розпорядженні 

наступну інформацію: відкритий ключ користувача А QA, загальносистемні параметри (ЗСП), 
алгоритм гэшування  h(M)  и підписане повідомлення (M, r, s). Суть перевірки полягає в 
обчисленні на основі відомих даних параметра  r’ і порівнянні його з прийнятим значенням  
r. 

Помноживши (3.7.1) на інверсію s-1 другого параметра підпису и враховуючи, що QA = 
dAG, для точок криптосистеми в результаті експоненціювання (скалярного множення) 
отримуємо рівність 

kAG  = s-1eG + s-1r dAG = uG + vQA,                              (2) 
u = s-1e mod n,   v =  s-1r mod n. 

Згідно пп.3 и 4 протоколу формування ліва частина цієї рівності визначає точку R =  ( 
x1, y1) и, відповідно, параметр r = 1x  mod n. Перша частина рівності включає відомі 
отримувачу дані, які він використовує для обчислення параметра  r’  (він може виявитися 
відмінним від параметра  r при модифікаціях повідомлення М і помилках в каналі зв’язку). 
Отже, протокол перевірки ЦП на основі (2) включає наступні обчислення. 

Користувач В: 
1) Обчислює геш-код отриманого повідомлення М:   e = h(M),    e < n. 
2) Обчислює обернений елемент  s-1 mod n  поля Fn. 
3) Обчислює параметри  u = s-1e mod n,   v =  s-1r mod n. 
4) Обчислює точку R’= uG + vQA =  ( x1’, y1’). 
5) Обчислює параметр r’ =π (R’) = 1x ’ mod n. 
6) Порівнює обчислене r’ і прийняте значення r. При рівності  r’ = r цифровий 

підпис вірний, в протилежному випадку він відкидається. 
Застосування кривих Едвардса дозволяє у 1,5 – 1,8 разі підвищити швидкість формування і 
перевірки ЕЦП. 
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Антигістерезис опору графену на сегнетоелектричній підкладці. 
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Побудована кількісна модель для пояснення антигістерезисної поведінки опору 
графена на підкладці сегнетоелектрика Pb(ZrxTi1-x)O3 зі зміною напруги на затворі. Була 
запропонована модель, що враховує захоплення носіїв станами на інтерфейсі графен-
сегнетоелектрик і екранування їх зарядом електричного поля в підкладці (з відповідним 
зменшенням концентрації вільних носіїв у графені). 

На основі  «антигістерезисної» поведінки залежності I(Vg), яка спостерігалася в усіх 
роботах з використанням плівок PZT можна аналогічно пояснити антигістерезисну поведінку 
ρ(Vg), що і було зроблено в роботі[1]. Нехай напруга на затворі збільшується і за значенням 
Vg1  така, що сума зовнішнього поля Еех і поля диполів сегнетоелектрика Ер  «легує» графен 
електронами (рис. 1а). При дальшому збільшенні напруги на затворі електрони починають 
захоплюватися поверхневими станами на інтерфейсі (рис. 1b). Коли напруга на затворі 
проходить «напругу перемикання», електрони однак залишаються локалізованими на 
поверхневих станах і знижують електрохімічний потенціал PZT на ∆µ (рис. 1с) і відповідно 
зменшують поле Ер. Коли напруга, зменшуючись, знову досягає значення Vg1, концентрація 
електронів буде меншою, аніж при тому ж значенні напруги, але досягнутому при її 
збільшенні (рис. 1d). 

 

Рис.1. Фізичний механізм «антигістерезисної» поведінки залежності струму через 
графен на підкладці PZT від напруги на затворі. 

Така проста модель дозволила задовільно якісно описати поведінку опору  
графенового каналу зі зміною напруги на затворі, що спостерігалося  в експерименті. Повний 
питомий опір шару графену обернено пропорційний до його провідності: 
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ρ(Vg) ≈ 1/(σ(Vg) +  σintr(T) + σmin) 
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Рис.2 Антигістерезисна поведінка опору легованого графену в залежності від напруги 
на затворі. 

Розрахункова залежність ρ від Vg зображена на рис.2.  Як видно, отримані нами криві 
антигістерезисної поведінки опору в залежності від напруги на затворі[2] добре співпадають 
з експериментальними залежностями, що були отримані раніше[3]. При цьому модель не 
пояснює деякої асиметричності піків опору, спостережуваної експериментально[4] і 
пов'язаної очевидно з хімічним легуванням графена в області нанесення контактів. 

Врахована кінцева енергетична ширина домішкових станів, що дозволило описати 
отримані раніше експериментальні залежності, включаючи збільшення, а потім насичення 
«вікна пам'яті» із збільшенням напруги на затворі. Зроблені оцінки можуть бути важливі при 
створенні елементів енергонезалежної пам'яті нового покоління, що використовують два 
стабільних значення опору, що виникають в ефекті антигістерезиса, одному з яких 
співвідносять логічний «0», а другому - «1». 
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Кристали з хімічною формулою [N(CH3)4]2CuCl4 належать до ряду 
алкіламінтетрахлорметалатів групи заліза A2MeCl4, де Me = Co, Zn, Mn, Fe, Ni, Cu. В останні 
роки ці матеріали привертають велику увагу дослідників в області фундаментальної фізики, 
перш за все, завдяки складній послідовності структурних фазових переходів. Фазові 
переходи в кристалах даного типу пов'язані або з упорядкуванням органічних груп і 
реорієнтацією металогалогенних комплексів, або зі зміщенням іону металу [9]. Однак у будь-
якому випадку зазначені зміни в організації кристалічної структури в тій чи іншій мірі 
відбиваються в зміні форми і характерних розмірів металогалогенного поліедра. Дійсно, 
навіть незначні зміни в координаційному оточенні іона Cu2+ істотно впливають на форму і 
положення смуг поглинання, які відповідають в нутрі іонним переходам, внаслідок зміни 
сили і симетрії кристалічного поля.  

Враховуючи відсутність повної ясності в картині структурних перетворень в 
досліджуваних матеріалах, було проведено аналіз впливу іонного заміщення іона Cu2+ на іон 
Zn2+ в кристалі [N(CH3)4]2Cu1-хZnхCl4 на спектри оптичного поглинання. 

Світло-жовте забарвлення кристалів [N(CH3)4]2Cu0,5Zn0,5Cl4 і [N(CH3)4]2Cu0,25Zn0,75Cl4 
зумовлене насамперед внутрішніми переходами іона Cu2+, що володіє електронною 
конфігурацією 3d9. Широка смуга поглинання у видимій частині спектра (14000 см-1) є мало 
інтенсивна і практично симетрична відносно шкали енергій. Відомо, що група [CuCl4]2- 
унаслідок впливу ефекта Яна-Теллера має форму стиснутого тетраедра. Це необхідно 
враховувати при побудові кореляційної діаграми. Таку діаграму для конфігурації d9 будують 
за аналогією з конфігурацією d1, однак у цьому випадку електрони необхідно замінити на 
дірки, унаслідок чого знак Dq змінюється на протилежний. Терм 2D, який відповідає 
вільному іону в тетраедричному полі, розщеплюється на двічі вироджений терм 2Е і тричі 
вироджений 2Т2, останній з них є основним. Однак завдяки деформації тетраедра, 
виродження цілковито знімається і загальна кількість рівнів стає п’ять. Ці смуги поглинання 
для кристала [N(CH3)4]2CuCl4 спостерігаються в області ~ 10000 ÷ 20000 см-1. 

Спостережувальні згідно рис.1 смуги поглинання в області ~ 20000 ÷ 36000 см-1, 
очевидно, відносяться до переходів переносу заряду з 3β-орбіталі Cl- на 3d-орбіталь іона Cu2+. 
Відомо, що іони [CuCl4]2- піддаються тетрагональному спотворенню, ущільненню, тому їх 
правильніше описувати точковою групою D2d. При цьому E2  розщеплюється на 

−+ 2
2

1
2

1
2 , TBE  на EB 2

2
2 + , а 1

2T  – на EA 2
2

2 + . Основний стан – 2
2B , так що 

електродипольно дозволені збудження в стани E2  і 1
2 A . Тому два перших переходи 

інтерпретовані як 2
2

2
2 )( BDE d → (табл. 1). Третя, досить інтенсивна, z-поляризована смуга, є 

дозволеним переходом на компоненту 1
2 A  стану E2 . 

Отримана також залежність енергетичного положення максимуму смуг поглинання 
кристала [N(CH3)4]2CuCl4 в залежності від його товщини. Встановлено, що смуги поглинання 
помітно зміщуються зі зменшенням товщини кристала. Слід відзначити тенденцію до 
зростання величини кристалічного поля зі зменшенням товщини кристала. При зменшенні 
товщини кристала d < 100 мкм спостерігається процес "стиснення кристала", тобто, 
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ущільнюється упаковка кристала. При зменшені товщини кристалів від 35 і до 25 мкм 
простежується зменшення енергетичного положення максимуму смуг поглинання від 
товщини з подальшим його зростанням.  
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 Рис.1. Спектри оптичного поглинання при кімнатній температурі для кристалів 
[N(CH3)4]2Cu0,5Zn0,5Cl4 (1), [N(CH3)4]2Cu0,25Zn0,75Cl4 (2). 
 

Відомо, що при зменшенні об’єму кристалів відбувається зміна їх пружних 
властивостей, що можливо, проявиться в зміні деформації органічних комплексів кристалів 
[N(CH3)4]2CuCl4. Це може служити однією з причин зміни температурного інтервалу 
існування неспівмірної фази на фазовій V, T діаграмі даних кристалів. Це припущення 
базується на тому, що поява неспівмірної модуляції в кристалах [N(CH3)4]2CuCl4 обумовлена 
різною деформацією органічних комплексів [N(CH3)4]- (деформація іона [N(CH3)4]- – АІ 
більша, ніж іона [N(CH3)4]- – АІІ, позначення іонів 1 і 2 те ж, що і для АІ і АІІ в АІАІІCuCl4). 
 

Таблиця 1. 
Ідентифікація смуг поглинання для кристалів [N(CH3)4]2Cu0,5Zn0,5Cl4 і 

[N(CH3)4]2Cu0,25Zn0,75Cl4 
 

Положення максимумів, см-1 Нумерація 
смуг [N(CH3)4]2Cu0,5Zn0,5Cl4 [N(CH3)4]2Cu0,25Zn0,75Cl4 

Віднесення 

1 25086 24155 )T(E 1
22  

2 28883 32239 )T(E 2
22  

3 33857 34730 )T(E 2
22  

4 41944 39022 )A(A 1
2

1
2  

 
Збільшення деформації, при зменшенні товщини d (d < 100 мкм) кристала 

[N(CH3)4]2CuCl4, приводить до зміни ступеня тетрагонального спотворення метал - 
галогенного поліедра, що призводить до зменшення відстані між металом і лігандом в метал 
- галогенних комплексах. 

Отримані значення енергетичного положення максимумів смуг поглинання для 
мікрокристалів [N(CH3)4]2CuCl4, і для кристалів [N(CH3)4]2Cu0,5Zn0,5Cl4, 
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[N(CH3)4]2Cu0,25Zn0,75Cl4, свідчать про спотворення тетраедричного комплексу [CuCl4]2- і 
пониження симетрії до dD2 , як при зменшені товщини кристалів так і при іонному заміщені 
Zn2+ на Cu2+. 
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 Рис.2. Спектри оптичного поглинання для кристалів [N(CH3)4]2Cu0,5Zn0,5Cl4 (а) і 
[N(CH3)4]2Cu0,25Zn0,75Cl4 (б), отримані при кімнатній температурі в не поляризованому 
світлі. Штриховою лінією позначені окремі гаусівські контури, суцільною – їхня 
результуюча. 

 
Порівнюючи спектри поглинання для мішаних кристалів [N(CH3)4]2Cu0,5Zn0,5Cl4 і 

[N(CH3)4]2Cu0,25Zn0,75Cl4 (рис.2) найбільш спотворення тетраедричної форми спостерігається 
для меншої концентрації міді. 
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Реакционное горячее прессования, композиционный материал, композит, металлокерамика, 
трещиностойкость, Al2О3, ТіВ2, Cr2O3, Cr, Al, диборид титана, оксид алюминия, 
алюмотермия. 

 
Механические характеристики композитных материалов зависят, не только, от 

свойств компонентов композита, но и его структуры. Эффективным методом формирования 
мелкодисперсной структуры тугоплавких материалов является реакционное горячее 
прессование.  При реакционном горячем прессование составляющие фазы композита 
формируются в процессе изготовления материала за счёт протекания химических реакций 
между исходными компонентами, что позволяет подучить мелкодисперсную структуру. 

Экспериментальные образцы были получены по технологии горячего прессования 
смеси порошков TiB2 - 64%мас. (30-50 мкм), Cr2O3 - 24%мас. (5-10мкм) и Al - 12%мас. (20-
50мкм). Подготовленную смесь нагревали под давлением 20 МПа до температуры 
изотермической выдержки (1700-1900 0С) со скоростью 70 0С/мин. Длительность 
изотерической вдержки составляла от 2 до 8 минут. 

За данными рентгеновского фазового анализа конечный состав образца отличается от 
исходного состава шихты. Исходя из этих данных можно предположить что в процессе 
горячего прессования проходила реакция: 

2Al + Cr2O3 → Al2O3 + 2Cr   
Совокупность данных рентгеновского фазового анализа и растровой электронной 

микроскопии (рис. 1) структура полученного композита, позволяет предположить, что в 
процессе горячего прессования формируется своеобразная структура – мелкодисперсная 
матрица на основе Al2О3 и Cr (1-5 мкм) со сравнительно крупными включениями  ТіВ2 (~ 30-
50 мкм). 

 
Рис. 1 Электронографическое изображение поверхности излома образца.  
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Исходя из работы [1] такая структура может объяснить высокую трещиностойкость  
(~8-9 МПа·м1/2) полученного композиционного материала, несмотря на то что 
трещиностойкость основных фаз ТіВ2 (5 МПа м1/2) и Al2О3 (4 МПа м1/2) значительно ниже. 
Задав параметры структуры композита: размеры зерен ТіВ2 (30-50 мкм) і Al2О3 (~ 1-5 мкм) 
Cr (1-5 мкм) (рис 1) и их механические константы, в модель работы  [1], рассчитанная 
трещиностойкость композиционного материала составила ~8 МПа·м1/2 что в пределах 
погрешности совпадает с экспериментальными значениями. 

 
Список литературы: 
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Абсорбційна спектроскопія у видимій і ближній ультрафіолетовій областях є 
інформативною при вивченні забарвлення кристалів, що містять іони перехідних металів з 
незаповненою 3d-оболонкою. Серед досліджувальних об’єктів, це перш за все стосується 
кристалів з іонами Cu2+, Mn2+ i Co2+. Вивчення їхніх оптичних спектрів викликає інтерес, 
передусім для фізики діелектриків, що володіють неспівмірною фазою. У кристалах даного 
типу при деформації тетраедричного комплексу МеСl4, тією чи іншою мірою повинні 
проявлятись зміни у формі і у характерних розмірах метал-галогенного поліедра. Навіть 
незначні зміни в координаційному оточенні іона Ме2+ істотно впливають на форму і 
положення смуг поглинання, що відповідають внутрііонним переходам, завдяки зміні сили і 
симетрії кристалічного поля. Враховуючи відсутність цілковитої ясності в картині 
структурних перетворень у низці кристалів групи [N(CH3)4]2MeCl4, актуальним є здійснення 
детального аналізу впливу граничних розмірів кристалу та ізоморфного катіонного 
заміщення на спектри поглинання. З цього погляду особливо цікавими об’єктами для 
дослідження можна вважати тверді розчини [N(CH3)4]2MехZn1-хCl4  ( де Ме = Co, Cu, Mn). 

Спектри поглинання кристалів [N(CH3)4]2MnCl4 складаються із вузьких смуг, які 
можна легко ідентифікувати (рис.1). Їхнє віднесення здійснювалось відповідно до діаграми 
Танабе-Сугано для іонів з електронною конфігурацією 3d5. Основним станом для іона Mn2+ є 
секстет 6S, а вище за енергією розташовані рівні 4G, 4P,4D, 4F. У кристалічному полі 
орбітальне виродження знімається і чотири квартетні рівні розщеплюються  на десять. 
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 Рис.1.  Спектри оптичного поглинання при кімнатній температурі для кристалів 
[N(CH3)4]2MnCl4 (1), [N(CH3)4]2Mn0,75Zn0,25Cl4 (2), [N(CH3)4]2Mn0,5Zn0,5Cl4 (3). 
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Відповідну ідентифікацію смуг, що утворюються при переході електронів з основного 
на збуджені рівні наведено таб.1. Оскільки оптичні переходи відбуваються зі секстету на 
квартет, вони відзначаються малою інтенсивністю. Порівняно широкі смуги (рис.2,а) 
відповідають переходам на рівні, положення яких залежить від величини кристалічного поля 
Dq, наприклад, 6A1g→4T1g, і 6A1g→4T2g.  
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 Рис.2. Спектри оптичного поглинання для кристалів [N(CH3)4]2MnCl4 (а), 
[N(CH3)4]2Mn0,75Zn0,25Cl4 (б), отримані при кімнатній температурі в не поляризованому 
світлі. Штриховою лінією позначені окремі гаусівські контури, суцільною – їхня 
результуюча.  
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Зазначимо, що поведінка 6S, який не розщепляється в кристалічному полі, природно є 
однаковою для тетраедричної та октаедричної координації. Однаковими є і формули для 
визначення сили кристалічного поля і параметрів Рака В і С: 
 

Таблиця 3.1. 
Ідентифікація смуг поглинання для кристалів [N(CH3)4]2MnCl4, [N(CH3)4]2Mn0,75Zn0,25Cl4 

 
Положення максимумів, см-1 Нумерація 

смуг [N(CH3)4]2MnCl4 [N(CH3)4]2Mn0,75Zn0,25Cl4 
Індентифікація 
смуг, перехід з 
6A1(6S) на 

1 14411 14443 4T1g(G) 

2 14961 14991 4T2g(G) 

3 15726 15745 4A1g(G) 

4 16118 16260 4Eg(G) 

5 22320 20994 4T2g(D) 

6 22375 22691 4E2(D) 

7 23148 24853 4T1g(P) 

8 26180  2T2g(I) 

7 27250 26916 2A2g(I) 

8 27949 28362 2Eg, 2T1g ,2A1g(I) 

9 37494  2T2g 

10 37870  2Ag 

Dq, см-1 355 400 

B, см-1 950 993 

C,см-1 1245 1163 

 

 
6A1(6S)→4A(4G) = 10B+5C, 
6A1(6S)→4E(4D) = 17B+5C, 

                           6A1(6S)→4T1 (4G) = - 10Dq+18B+6C- 26B2/10Dq.                   
 

Із даного співвідношення отримані параметри : Dq= 355 см-1, В= 950 см-1 і С= 1245 см-1. 
Відомо, що схеми міжрівневих переходів для іона Mn2+ є однаковими як для 

октаедричного, так і тетраедричного оточення, однак в останньому випадку спектр 
зміщується у довгохвильову область. Для кристала [N(CH3)4]2MnCl4 притаманне 
тетраедричне оточення. 

Заміна іона Мn2+ на іон Zn2+ повинна зумовлювати деформацію тетраедра. На рис.2,б 
наведений спектр оптичного поглинання кристала [N(CH3)4]2Mn0,75Zn0,25Cl4 при кімнатній 
температурі. Отриманий спектр характеризується меншою інтенсивністю смуг поглинання 
ніж для кристала [N(CH3)4]2MnCl4 (рис.2,а). Отримані значення сили кристалічного поля і 
параметрів Рака В і С наведені в табл.1. Згідно отриманих значень положень смуг 
поглинання, заміщення іона Мn2+ на іон Zn2+ спричиняє зсув смуг поглинання в 
короткохвильову область спектру та збільшення величини кристалічного поля. 

Для кристала [N(CH3)4]2Mn0,5Zn0,5Cl4 інтенсивність смуг поглинання знаходилась на 
рівні похибки вимірювання, що не дозволило провести їх ідентифікацію. 
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Развитие микроэлектроники в настоящее время невозможно представить без 

повышения частотных характеристик и мощностей полупроводниковых приборов. Для 
достижения этих целей необходимым условием является использование новых 
полупроводниковых материалов, наиболее перспективными из которых являются 
широкозонные полупроводники, такие как GaN, AlN, InN. Наибольшая ширина запрещенной 
зоны, которая составляет 6,2 эВ [1], и как следствие наибольшие поля пробоя и рабочие 
температуры в AlN. Повышение мощности полупроводниковых приборов невозможно без 
разработки термостойких омических контактов с низким сопротивлением. До последнего 
времени не было известно о формировании омических контактов к AlN.  

Как известно для омических контактов характерны такие механизмы токопереноса 
как термоэлектронная, термополевая и полевая эмиссии. Для этих механизмов токопереноса 
характерны либо уменьшение удельного контактного сопротивления от температуры, ρс(Т) в 
случае термоэлектронной эмиссий, либо отсутствия температурной зависимости ρс как в 
случае полевой эмиссии или слабая зависимость ρс(Т) в случае термополевой эмиссий [2, 3]. 
В последнее время появился ряд работ, в которых зафиксирован рост ρс с ростом 
температуры [4-8]. Для описания такой нестандартной зависимости ρс(Т) был предложен 
механизм, обусловленный токопереносом по металлическим шунтам, сформированным 
сегрегаций атомов металла на дислокациях [4-8].  В работах Саченко А.В. и др. [6-8] была 
предложена модель механизма токопереноса по металлическим шунтам с ограничением 
диффузионным подводом носителей, позволяющая учитывать плотность проводящих и 
рассеивающих дислокаций, которые соответствуют параметрам, полученным 
экспериментально: из плотности ямок травления [6] и рентгенодифракционных 
исследований [7].  Обращать внимание на поведение удельного контактного сопротивления с 
ростом температуры является важным для создания омических контактов к приборам, 
предназначенным для работы при повышенных мощностях и температурах, поскольку рост 
контактного сопротивления с ростом температуры приводит к дальнейшему росту 
температуры на контакте вследствие разогрева при прохождении больших плотностей тока, 
что в последствие может служить дополнительным фактором деградации контакта. В работе 
[8] также отмечена возможность описать с помощью этой модели и падающие зависимости 
ρс(T). 

Монокристаллические пленки n-AlN были получены в ФТИ им. А.Ф.Иоффе РАН 
методом хлоридной газофазовой эпитаксии на стандартной установке с горизонтальным 
реактором. Слои AlN толщиной  ~3,5 мкм с концентрацией доноров <1017 см-3 были 
выращены на сильнолегированной n+ подложке SiC. Средняя линейная плотность  
дислокаций составляла 105 см-1. Методом последовательного вакуумного напыления на 
подогретых до 350 °С подложках создавалась контактная металлизация Pd(30 нм)-Ti(50 нм)-
Pd(70 нм)-Au(100 нм) с последующим формированием планарных тестовых структур с 
линейной и радиальной геометрией шаблонов для измерения ρс методом TLM – transmission 
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line method в диапазоне температур 100-380 К. Омический контакт к n-AlN был сформирован 
после БТО при Т=900 °С в течение 30 секунд. 

Полученная контактная структура Au-Pd-Ti-Pd-n-AlN характеризовалась линейными 
симметричными вольт-амперными характеристиками, что свидетельствует о формировании 
омического контакта. Из измерений TLM-методом величина ρс составляет 0,24 Ом·см2 (рис. 
1). Из измерений зависимости ρс(T) получена падающая зависимость удельного контактного 
сопротивления от температуры, однако эта зависимость не описывается термоэлектронным 
механизмом токопереноса (кривая 1 рис. 2). 

0 10000 20000 30000 40000 50000
0

10

20

30

40

ρc=0.24 Ω•cm2

R
, k

Ω

1/πr2, cm-2
50 100 150 200 250 300 350 400 450

0.1

1

2

ρ c, Ω
•c

m
2

T, K

1

 
Рисунок 1 Определение удельного 
контактного сопротивления методом TLM с 
радиальной геометрией контактных 
площадок 

Рисунок 2 Зависимость удельного 
контактного сопротивления от 
температуры: точки — эксперимент, кривая 
1 — рассчитанное в предположении 
термоэлектронной эмиссии, кривая 2 — 
рассчитанная в предположении 
проводимости по шунтам 

 
Полученную экспериментальную зависимость ρс(Т) удалось описать c помощью 

модели токопереноса по металлическим шунтам с ограничением диффузионным подводом 
носителей заряда предложенной Саченко А.В. И др. по формуле [8]  
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где q - заряд электрона, VT - средняя тепловая скорость электронов, yc0=qφc0/kT - равновесный 

безразмерный потенциал на границе раздела металл-полупроводник, LD – дебаевская длина 

экранирования, Dn – коэффициент диффузии электронов, α – численный коэффициент 

порядка 1, Nd – концентрация доноров в полупроводнике, ND1 – концентрация проводящих 

дислокаций. Коэффициент диффузии электронов  с учетом соотношения Эйнштейна равен 

Dn=kTµn/q, где подвижность электронов µn определяется с учетом рассеяния на заряженных 

примесях (µZ),  на оптических колебаниях решетки (µo) и на дислокациях (µD): 

( ) 1111 −−−− µ+µ+µ=µ DoZn .    (2)  
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Указанные в формуле 2 подвижности можно описать с помощью соответствующих 

соотношений [8]: 
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где θ - температура продольного оптического фонона, m - эффективная масса электрона, m0 - 

масса электрона, εsh и εsl - соответственно высокочастотная и низкочастотная 

диэлектрические проницаемости полупроводника, K1(θ/2T) - модифицированная функция 

Бесселя первого порядка, ND2- концентрация рассеивающих дислокаций, ( )kTLm= D
22 16η h , 

K2(η) - модифицированная функция Бесселя второго порядка, B - размерный коэффициент, 

определяемый выражением ( ) )σkπ2(8εε 2/5232
0

2 mqc=B slh , σ=-λ/2qc, λ - линейная 

плотность заряда дислокационной линии, c - постоянная решетки в [0001] направлении. 

Соответствие теоретической зависимости ρс(Т) по модели токопереноса по 
металлическим шунтам с ограничением диффузионным подводом носителей и 
экспериментальной зависимостей ρс(T) было получено при плотностях проводящих и 
рассеивающих дислокаций 106 см-2 и 2·108 см-2 соответственно. 

Нами получен омический контакт  Au(100 нм)-Pd(70 нм)-Ti(50 нм)-Pd(30 нм)-n-AlN с 
ρс=0,24 Ом·см2, возможным механизмом токопереноса в котором является токоперенос по 
металлическим шунтам сопряженными с дислокациями. 
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Квантові гетероструктури (ГС) на основі нітридів групи III типу AlGaN/GaN широко 

використовуються в сучасних польових транзисторах, зокрема в транзисторах з високою 
рухливістю електронів (HEMT). Вони мають низку переваг: велику дрейфову швидкість 
електронів υs ~3·107 см/с при напруженості прикладених електричних полів до Е ~100 кВ/см, 
високий поріг електричного пробою (~5·106 В/см), гарну теплопровідність (~1.3 Вт/см К), 
термічну міцність (до 1250 К), радіаційну стійкість та інше, що дозволяє досягати рекордних 
характеристик робочих частот (>100 ГГц), потужностей (>100 Вт) та ККД (>50%). Суттєвою 
властивістю AlGaN/GaN ГС є формування провідного каналу двомірного електронного газу 
(2DEG) високої густини (ns ~1013/см2), локалізованого у квантовій ямі на межі GaN-AlGaN 
внаслідок сильних (~105 В/см) полів спонтанної та п’єзоелектричної поляризації. При роботі 
HEMT-структур в умовах великих електричних навантажень (>10 Вт/мм) стає актуальним 
ефект джоулевого саморозігріву 2DEG, розсіяння тепла та проблема тепловідводу [1-3].  

Дана робота присвячена результатам комплексного дослідження латеральних AlGaN / 
GaN HEMT-структур, включаючи електрофізичну, електронно-транспортну і спектрально-
оптичну характеризацію таких ГС при навантаженнях. Більш детально, за допомогою 
скануючої конфокальної мікро-Раманівської та фотолюмінесцентної спектроскопії 
досліджено температурний розігрів провідного каналу під впливом електричного поля. 

Дослідні зразки були вирощені методом парофазної епітаксії з метал-органічних 
сполук (MOCVD) на підкладках c-Al2O3 (450 мкм), мали нелегований буферний шар GaN 
(3 мкм), бар’єр Al0.3Ga0.7N (30 нм) та покриваючий шар GaN (3 нм) і були сформовані у 
вигляді лінійної TLM-структури з різною довжиною провідного каналу (від 30 до 180 мкм). 
Омічні контакти були виготовлені шляхом металізації Ti(35 нм)/Al(200 нм)/ 
Ni(45 нм)/Au(100 нм).  

На Рис. 1 зображено чип зі зразками AlGaN/GaN HEMT-структур. На Рис. 2 наведено 
типові вольт-амперні характеристики (залежності струму від напруги між стоком і витоком), 
виміряні з різним часом очікування виміру в точці при кімнатній температурі. 
Електрофізичні спостереження демонструють розігрів провідного каналу та зразка в цілому і 
відповідні ефекти насичення струму та від’ємного диференційного опору на ВАХ. За даними 
Холівських вимірювань в цих умовах рухливість та концентрація 2DEG носіїв складає 
µe ≥1⋅103 см2/В с та ns ~1⋅1013/см2. На основі комп’ютерного моделювання та порівняння з 
експериментом для TLM-ділянок з різною довжиною та різною кількістю тепла, що 
виділяється, визначені величини теплового опору та температури розігріву каналу між 
стоком та витоком. Оцінено величину зниження струму внаслідок розігріву 2DEG як 
функцію електричного поля та температури. В умовах прикладеної напруги до зразків (від 1 
до 30 В) отримані стоксові та антистоксові спектри комбінаційного розсіяння світла та 
спектри фотолюмінесценції. Фононну температуру зразків визначено із аналізу 
співвідношення стокс-антистокс та термічного зсуву частоти фононної моди Е2

high (GaN). 
Також спостережено часову динаміку спектрів ФЛ в залежності від розігріву зразків.  

Таким чином, одержані дані ілюструють важливий вплив ефектів джоулевого само-
розігріву носіїв на функціональні властивості та характеристики AlGaN/GaN HEMT-структур. 
Отримані результати будуть корисними у розробках нових приладів високотемпературної, 
високовольтної та високочастотної електроніки нового покоління. 
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Роботу виконано у рамках ДЦНТП «Нанотехнології та наноматеріали» 2010-2014 та 
програми підтримки молодих вчених НАН України (грант №4/19-2012). 
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Рис. 1. Мікрофотографія чипа зі зразками 
AlGaN/GaN HEMT-структур (фрагмент). 

Рис. 2. ВАХ AlGaN/GaN HEMT-структур для 
різних довжин TML ділянок. Т = 300 К. 



Лашкарьовські читання – 2013 

 256

High-frequency response of GaN in moderate electric and magnetic 
fields: interplay between cyclotron and optical phonon transient time 

resonances 
G. I. Syngayivska, V. V. Korotyeyev 

Department of Theoretical Physics, Institute of Semiconductor Physics, Kiev 03028, Ukraine, 
singg@ukr.net, koroteev@ukr.net 

 
Progress in the technology of group-III nitrides, discovery of unique material properties and 

perspectives of high-power, and high-frequency applications have inspired studies of high-field 
transport regimes in these materials, including the high-frequency phenomena [1–3]. There is a 
necessity of understanding of hot electron kinetics in the range of moderate electric fields 
(1...10kV/cm), because of the fundamental and practical importance of such a case. Indeed, it is 
believed [4] that in polar nitride materials subjected to a moderately high electric field, strong 
inelastic optical phonon scattering can provide the so-called streaming transport regime. The latter 
is characterized by considerable anisotropy of electron distribution in the momentum space, quasi-
saturation of the current-field dependence, negative dynamic conductivity and other useful effects 
[5, 6]. Additional useful information on properties of the nitrides can be obtained by investigation 
of magnetic field effects on charge carries, for example, investigation of the electron cyclotron 
resonance (CR). 

We investigated bulk-like GaN of a cubic modification subjected to electric and magnetic 
fields of moderate magnitudes, 1...5 kV/cm and 1...5 T, respectively. The parallel configuration of 
the electric F and magnetic B fields has been assumed (F || B || OZ). The magnetic field is treated as 
a classical one that correspond to moderate magnetic fields, 1...5 T, or the cyclotron frequency 
ωc/2π ≈ 0.1...0.7 THz. The ac electric field is supposed to be harmonic, fωexp(−iωt), with ω being 
the frequency. To find the small-signal response, the ac field is considered as a small perturbation, 
|fω| << |F|. 

The steady-state and high-frequency characteristics of the compensated GaN at low 
temperatures were calculated by single-particle algorithm of the Monte Carlo method [7, 8, 9]. We 
checked-up the convergence of obtained results and verified correctness and adequacy of all 
obtained results by direct substitution of the distribution function obtained by Monte Carlo to 
Boltzmann transport equation. 

The spectral dependences of all components of the tensor of dynamical mobility ωµ̂  in the 
THz frequency range for different magnitudes of the electric and magnetic fields are presented in 
Fig. 1 when two resonances, the cyclotron resonance (CR) and the optical phonon transient time 
resonance (OPTTR) exist. 

The results presented in Fig. 2 illustrate the electric field effect on the CR. One can see that, 
when the F field varies, the frequency of the resonance remains equal to ωc, while the sharpness of 
the resonance degrades considerably with increase of the F field magnitude. For example, at B = 2.2 
T (ωc/2π = 0.32 THz) the cyclotron peak in Re[µω,xx] practically disappears when F ≤ 5 kV/cm. This 
is, obviously, due to an intensification of scattering processes. For the larger magnetic field, B = 
4.5 T, the CR remains observable for the range F = 1...5 kV/cm. 

It was showed that interplay of two resonances gives rise to specific spectra of THz 
transmission and absorption (or gain), as well as characteristic polarization effects. It was found that 
at electric fields of a few kV/cm and magnetic fields of a few T, well-developed cyclotron effect 
and optical phonon transient-time effects may coexist in the frequency range of 0.5...1 THz: they 
can be observed simultaneously for the Voigt configuration of the incident THz wave and the fields. 
The loss/gain effects and their dependences on the wave polarization can be analyzed as follows. 
Then, the time-averaged ac power density that is received by electrons from the electromagnetic 
wave, reads  

2
ω

2
,ω

2
,ωω ||]θcosθsin[

2
1)θ( feNP zzxxe µµ += , 
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were θ is an angle between the electric vector fω and the OZ axis. A negative value of Pω indicates 
that an energy is transferred from the electrons to the electromagnetic field and vice-versa; a 
positive Pω means that the energy of the wave is absorbed by the electron subsystem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In the frequency window, where Re[µω,zz] < 0, the function Pω(θ) can be negative in some 

interval of the polarization angles θ. The condition Pω (θ) = 0 restricts the parameters {θ, ω}, where 
the gain due to the OPTTR occurs. The actual space of these parameters can be illustrated in the {θ, 
ω}-plane, as presented in Fig. 3 for different values of the B field. From this figure it is seen that for 
B = 0 the gain occurs in the sufficiently wide angle sector, |θ| < 35◦. With increasing B this angle 
sector becomes narrow. For example, at B = 4.5 T the gain is possible only at |θ| < 15◦. Thus, 
polarization dependences of the gain effect are strongly affected by the CR. 

 
 
The presented results show that low-temperature investigation of GaN samples in moderate 

electric and magnetic fields can provide useful information on hot electron dynamics and relaxation, 

 
Fig. 3. Isolines Pω(θ) = 0 for different magnetic fields 
and F = 3kV/cm. Curves 1, 2, 3 correspond to B = 0, 
2.2, 4.5 T, respectively. 

   
Fig. 1. (a), (b) and (c): real (solid lines) 
and imaginary (dashed lines) parts of the 
components µω,zz, µω,xx and µω,yx as 
functions of the frequency for 
F = 3 kV/cm and B = 4.5 T. Temperature 
is 30 K, electron and impurity 
concentration are Ne = 1015 cm−3 and Ni = 
1016 cm−3, respectively. 

 Fig. 2. Real part of xx,ωµ as function of the 
frequency for different F and B fields. 
(a): B = 2.2 T; (b): B = 4.5 T. Curves 1,2, 3 
are calculated at F = 1, 3, 5 kV/cm, 
respectively. Vertical dashed lines depict 
positions of cyclotron frequencies.  
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as well as revealing novel high-frequency effects. We suggest that the experimental investigation of 
these effects would facilitate elaboration of field-controlled devices for THz optoelectronics, 
including THz emitters, amplifiers, electro-optical modulators, etc. 
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Серед значної кількості нанопоруватих керамічних матеріалів, які широко 

використовують для виготовлення сенсорів вологості, алюмомагнієву кераміку MgAl2O4 
вважають однією з найперспективніших [1]. Перевагою цього матеріалу є здатність 
кристалографічної структури шпінелі створювати реальну змогу ізотропного росту зерен і 
формуванню меж зерен у кераміці, а, отже, рівномірному поверхневому розподілу 
вологосорбційних пор. Алюмомагнієва кераміка адсорбційно стійкіша порівняно з іншими 
видами поруватої кераміки. Однак  об’ємне виконання цієї кераміки значно звужує область її 
застосування. Тому мета цієї роботи полягає в одержанні та дослідженні чутливості 
модифікованої та технологічно оптимізованої поруватої алюмомагнієвої кераміки в 
мініатюризованому товстоплівковому виконанні з метою розширення сфери її застосування 
не лише для вимірювання відносної вологості довкілля, але і для біомедичних випробувань. 

Товстоплівкові зразки одержували традиційним методом сіткографії з використанням 
керамічного порошку базової об’ємної кераміки MgAl2O4 оптимального складу, одержаної 
при  температурі 1300 °С впродовж 5 год, органічного розчинника, органічної зв’язки СМ-2, 
екологічного скла без вмісту свинцю та оксиду вісмуту Bi2O3 на підкладці Rubalit (Al2O3) [2].  

В результаті профільного та рентгенівського фазового аналізу (дифрактометр ДРОН-
2.0М, FeKα- випромінювання) встановлено, що товстоплівковий матеріал є двофазний – 
присутні дифракційні лінії шпінелевої фази та оксиду алюмінію від підкладки (рис. 1). 
Відсутність рефлексів від наповнювачів SiO2 та Bi2O3 свідчить про їх аморфний стан. При 
аналізі експериментальних інтенсивностей та кутів відбивання лише від товстої плівки на 
дифрактограмі спостерігається аморфне гало на ділянці 20-33° 2θ, яке виникає внаслідок 
технічних обмежень рентгенівської зйомки для об’єкту даної форми і зумовлене дифракцією 
від матеріалу кювети. 

 
Рис. 1. Дифрактограма товстої плівки  

на основі кераміки MgAl2O4  
на підкладці Rubalit 

Рис. 2. Співставлення експериментальних 
(кола) та розрахованих (лінія) дифракційних 

профілів товстої плівки (верхній ряд – 
шпінелева фаза, нижній – фаза MgO) 

 
Вміст додаткової фази MgO із кубічною структурою типу NaCl у структурі товстої 

плівки є незначним і становить 0, 2 ваг. %. 
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Вимірювання електричного опору R волого-чутливих товстих плівок проводилося при 
температурі 20 оC та частоті 750 Гц на ділянці відносної вологості (ВВ) 25-98 % в напрямку 
збільшення та зменшення відносної вологості, як і для базової об’ємної кераміки MgAl2O4 [3]. 
Як видно з рис. 3, товстоплівкові елементи характеризуються ідеальною лінійною 
залежністю електричного опору R від ВВ на ділянці від 41 % до 98 % та відсутністю 
гістерезисну в адсорбційно-десорбційному циклі (на відміну від базової об’ємної кераміки). 
Середня зміна опору R становила від ∼ 0,04 до 21 МОм. Очевидно, що товстоплівкове 
виконання з додаванням скла сприяє більш рівномірному розподілу пор в структурі 
матеріалу, що забезпечує ефективні десорбційні процеси в ньому. Тоді як в об’ємній кераміці 
спостерігається часткове закупорювання дрібних нанопор вологою, що призводить до появи 
гістерезисну характеристики.  
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Рис. 3. Початкові електрофізичні 

характеристики базової об’ємної кераміки 
MgAl2O4 та товстої плівки на її основі  

Рис. 4. Електрофізичні характеристики 
базової об’ємної кераміки MgAl2O4 та товстої 
плівки після деградаційних випробувань 

 
Для дослідження стабільності характеристик з часом проведено деградаційні 

випробування (витримка 240 год при 40 оС та відносній вологості 95 %). Як видно з рис. 4, 
після деградаціних випробувань залежності набувають лінійного характеру як для базової 
об’ємної кераміки, так і для товстої плівки на її основі. Такі зміни зумовлені насиченням 
певної частини нанопор вологою, після чого вони перестають брати участь в адсорбційно-
десорбційних процесах, тоді як відпрацьовані в деградаційному тесті пори, забезпечують 
стабільність та відтворюваність робочих характеристик волого-чутливої товстої плівки та 
об’ємної кераміки. 

Таким чином, зважаючи на свою стабільність та відтворюваність характеристик, 
оптимізована волого-чутлива кераміка в товстоплівковому виконанні може 
використовуватися для різноманітних сенсорних застосувань. 

 
Робота виконання в рамках гранту Національного університету «Львівська 

політехніка» для молодих вчених. 
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 Such ferroelectrics as lithium niobate and lithium tantalate are widely used in photonics and 
optoelectronics, particularly as pyroelectric sensors in visible and near infrared. Applying absorbing 
layers gives the opportunity to improve characteristics of sensors such as detectivity and sensitivity. 
Ion implantation by Ar+ ions was used for effective modification of properties of system thin Pd 
film – lithium niobate and for investigation processes that occur during ion implantation.  
 Method Monte-Carlo was used for calculation of ions stopping ranges for determining 
optimal ions energy and fluence for implantation. Atomic Force Microscopy as well as Scanning 
Electron Microscopy have shown that smooth surface of nonimplanted samples become structured 
by disordered caves with their average dimension of approximately 5 mm. 
 Caves formation is explained by pressure of argon going outside the film depth. Due to low 
Pd damage threshold as well as coefficient of surface tension in liquid phase, the syrface in local 
areas destroys making caves. Spectral ellipsometric investigationsas well as X-ray analysis have 
shown amorphyzation of Pd film and subsurface layer of lithium niobate substrate of the implanted 
samples.  
 The important result of ion implantation is creation of disordered surface structure with 
caves of specific form and dimension. Varying these parameters and absorbing film material it is 
possible to make the sample with Absorption independent on wavelength in wide spectral range. In 
our case implantation by Ar+ ions with energy of 100 KeV and fluence of 1016 cm-2 made 
absorption of the samples constant in the wavelength range (λ=1–15 µm). It can be applied in optics 
and optoelectronics for different needs. Practically other methods of nano-shaping such as laser 
beam modification, photomask and microsphere technologies can be used for establishing required 
results, particularly for infrared spectral photodetectors with constant spectral sensitivity ,increased 
sensitivity, detectivity and radiation stability.  
 
Keywords: lithium niobate, lithium tantalate, thin films, ion implantation, ferroelectric, infrared 
detectors, spectroscopy. 
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Композитні матеріали на основі боридів тугоплавких матеріалів є перспективними в 

ролі радіаційно поглинаючих конструкційних матеріалів. З іншого боку, відомий ефект 

газового розпухання обмежує ресурс такого матеріалу. Тому використання двофазного 

композиційного маеріалу, одна з фаз якого буде поглинати нейтрони, а інша – компенсувати 

розпухання є перспективними в ролі конструкційного матеріалу для радіаційного захисту. 

Оскілька їх ефективність вища за загальноприйняті матеріали, то маса таких контейнерів при 

збереженні ефективності буде в рази нижча. Враховуючи економічну доцільність наведені 

композиційні матеріали будуть перспективними в ролі конструкторських матеріалів для 

контейнерних перевозок радіоактивних матеріалів. 

Композитну структуру виготовляють шляхом гарячого пресування фаз B4C та TiC 

(при температурі 1800оС протягом 15 хв.), що в подальшому довідпалюються протягом 10-12 

годин при температурі 600-800 оС. Кінцевий композитний матеріал формується за 

ендотермічною реакцією 2TiC+B4C -> 2TiB2 + 3C.  Склад формується шляхом додавання 

надлишку фази ТіС (рис. 1) або В4С. 

 
 

Рис. 1. Мікроструктура композитного матеріалу ТіВ2-ТіС-С, знята за допомогою скануючої 
електронної мікроскопії 
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Раніше [1] нами було розроблено методику виготовлення подібних матеріалів за 

допомогою мікрохвильового опромінення. 

В даній роботі наводяться результати досліджень впливу нейтронного опромінення на 

композитні матеріали. Оскільки захоплення нейтронів бором супроводжується 

випромінюванням електронів з енергіями порядку 1 МеВ, то наводяться і результати 

додаткових досліджень впливу електронного опромінення.  

Проводиться порівняння механізмів впливу нейтронного, електронного та 

мікрохвильового опромінення. 

 

1. Бєляєв О.Є., Шинкаренко В.В., Тоцький І.М., Макара В.А. Спосіб виготовлення 

радіаційностійких композитних матеріалів на основі карбідів і боридів за допомогою 

НВЧ обробки // патент України № UA 67488. – 27.02.2012. – 6 с.  
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Методи підвищення якості та неруйнівного прогнозування 
надійності напівпровідникових діодів 

 
Кудрик Я. Я. 
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Прагнення до максимального збільшення надійності мікрохвильових 

напівпровідникових приладів (Лавинно-пролітних діодів (ЛПД), p-i-n – діодів, діодів Ганна 
та ін.) привело до того, що термін їх праці в нормальних експлуатаційних умовах 
вимірюється десятками та сотнями тисяч годин, тобто десятками років. Для досягнення 
стабільних результатів якості виготовлених діодів запроваджено цілий комплекс діагностики 
та прогнозування надійності. Цілком очевидно, що випробовування приладів на протязі 
терміну експлуатації втрачає будь-який сенс, у зв’язку з чим розроблені методи прискорених 
випробовувань в форсованих режимах, неруйнівні та умовно-неруйнівні методи 
прогнозування надійності. Найбільш перспективними методами прогнозування надійності 
являються ті, що при достатній оперативності несуть інформацію про механізми 
деградаційних процесів [1]. Саме такі методи дозволяють обґрунтовано, спираючись на 
знання механізмів, що визначають та прискорюють деградаційні процеси, проводити 
технологічні експерименти, впроваджувати оригінальні технологічні прийоми та розробляти 
нові технології.  

Приведене вище пояснює актуальність вивчення механізмів, які визначають та 
прискорюють деградаційні процеси та розробки неруйнуючих методів прогнозування 
надійності напівпровідникових мікрохвильових приладів області використання яких 
(телекомунікаційні та інформаційні технології, радіолокація, зв’язок) посилюють вимоги до 
надійності. Особливо це відноситься до тих мікрохвильових приладів, що виготовлені на 
основі кремнію, арсеніду галію, фосфіду індію та нітриду галію.  

Місце неруйнівних методів опосередкованого прогнозування надійності у процесі 
підвищення надійності під час виготовлення напівпровідникової продукції показано на рис. 1. 

 

 
 
Рис. 1. Схема процесу підвищення надійності під час виготовлення напівпровідникової 
продукції  
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На основі деяких існуючих моделей деградації напівпровідникових приладів даного 
типу проводиться прискорений тест напрацювання на відмову вибірки з партії приладів. 
Результати даного тесту дозволять спрогнозувати надійність партії, уточнити моделі 
деградації приладів та дадуть можливість відкалібрувати ряд методик прогнозування 
надійності по опосередкованим параметрам. Дослідження приладів з відмовами після тесту 
напрацювання на відмову, відбраковки та повернених з експлуатації дає інформацію про 
кількісне співвідношення відмов певного типу, яке вказує на проблемну ланку в приладі, що 
дозволить скоректувати моделі деградації та виробити рекомендації по вдосконаленню 
техпроцесу або конструкції діодів.  Тест на критичні впливи та прогнозування надійності по 
опосередкованим параметрам дозволяють відбракувати ненадійні та потенційно ненадійні 
прилади, що збільшує надійність партії в цілому. 

З метою вивчення надійності лавинопролітних діодів (ЛПД) була проведена апробація 
методики. Режими роботи ЛПД при апробації вибирались близькими до режимів 
експлуатації. При апробації методики було випробувано діоди з однаковою товщиною n-
шару, але різними концентраціями в n-шарі, що приводило до різних значень Jкр. Крім того 
були досліджені діоди з однаковими Jкр, але різними U∆ . Статистична обробка результатів 
надійнісних випробувань не дозволила виявити достовірну залежність між надійністю діодів 
та Jкр. Проте була виявлена кореляція між кількістю діодів, що вийшли з ладу та значеннями 

U∆  (рис. 2). При цьому усі відмови були раптовими.  
 

 
Отримані результати можна пояснити тим, що у досліджених діодів значення Jкр. 

порівняно малі, і практично будь-який імпульс напруги, що перевищує напругу пробою (UB), 
приводить до утворення струмового шнура. В реальних умовах енергія, що виділяється на 
діоді буде рівна: 

( ) ( ) ( )[ ]22
2
1 UUUCUUEUEE BпBCBCC ∆−∆=∆−−=∆    (1) 

де  пC  - паразитна паралельна ємність, 

BU  - напруга пробою, 
U∆  - стрибок напруги на ділянці ВДО ВАХ. 

При умові BUU <<∆ , яка завжди виконується для досліджених діодів, залежність (1) 
спрощується до UUCE BпC ∆=∆ , тобто виділена в діоді енергія пропорційна величині U∆ .  

Апробація методики з метою дослідження кореляції між особливостями імпульсних 
ВАХ ЛПД на ділянці лавинного пробою і часом напрацювання на відмову при 
термоелектротренуванні ЛПД при максимальних імпульсних робочих струмах і підвищених 
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Рис. 2. Гістограма залежності відносної кількості діодів, що вийшли з ладу від величини U∆  
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температурах корпусу (+60 °С) була проведена в НДІ «Оріон» на стенді для 
електротермотренування РИВК 442.226.002 і стендах для вимірювання НЧ та НВЧ 
параметрів ЛПД згідно РИВК 432.137.016 ТУ і в ІФН ім. В.Є.Лашкарьова НАН України на 
розробленому в НДР «Розробка методів та апаратури для діагностики надійності кремнієвих 
надпотужних імпульсних ЛПД» апаратурі [2]. Після прискореного електротермотренування 
на 6 діодах з величиною ∆U~2,5-3,4В спостерігались катастрофічні відмови. Аналіз таких 
відмов, проведений після видалення верхнього шару металізації показав, що відмови 
зумовлені шнуруванням струму. Утворені області проплавлення, розміром 1-5×10-4см є 
типовими для ЛПД, що відмовили на випробовуваннях. Це свідчить про ідентичність 
механізму катастрофічних відмов ЛПД при прискорених випробуваннях і може проявитися в 
умовах експлуатації.  

Отримані результати дозволяють проводити розбраковку ЛПД по величині стрибка 
напруги U∆  на ділянці ВДО ВАХ, відсортовуючи групи з підвищеною надійністю. Таке 
сортування збільшить однорідність параметрів ЛПД у групі, що дозволить використовувати 
їх з більшою ефективністю. 

 
Література 

[1]  J. L.Heaton, R. E.Walline, J. F. Carroll. Reliability Study of High Efficiency Gallium 
Arsenide Avalanche Diodes // Reliability Physics Symposium, 1978. 16th Annual, April 
1978.-P 261 – 267. 

[2]  Физические методы диагностики в микро - и наноэлектронике Беляев А.Е., Конакова 
Р.В (ред.) Харьков: ИСМА. 2011. - 284 с. ISBN 978-966-02-5859-4 

 

 



Лашкарьовські читання – 2013 

 267

Використання ємнісних методів дослідження при переході від 
макро- до нанорозмірних структур 
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По мірі прямування досліджуваних об’єктів від мікро- до нанорозмірів все гостріше 
постає проблема аналізу перехідної області. Ємнісні характеристики дозволяють 
неруйнівними методами вивчати електронну структуру в області під перехідним шаром. В 
той же час, при прямому використанню існуючих методик можливе виникнення додаткових 
похибок в вимірюванні, а отже і в аналізі відповідних даних. Тому метою доповіді є розгляд 
сучасних методик аналізу мікроструктур за допомогою ємнісних методів та можливі 
поправки до них при переході до наноструктур.  

Відомо [1, 2], що для вольтфарадної характеристики діодної структури, ми можемо 
визначити висоту бар’єру, концентрацію повільних станів, оцінити захоплений позитивний 
заряд на межі та профіль легування в околі переходу з точністю до довжини Дебая. 
Дослідження МДН структур – дозволяє також виявити ємність плоских зон, виходячи з яких 
– визначити концентрацію домішок, довжину Дебая та висоту бар’єру. При наявності 
гістерезису (що проявляється в основному в МДН структурах) ми можемо також оцінити 
концентрацію повільних станів. 

Однак, перехід до нанорозмірних об’єктів приводить до появи нових похибок. 
Зокрема, при аналізі товщини діелектрика в МДН структурі (яка складає 20-30 нм) можлива 
поява істотних похибок при існуванні діелектричного прошарку товщиною 1-5 нм з іншою 
діелектричною сталою [3]. 

Для вимірювання високочастотних вольтфарадних характеристик на зразок подають 
сталу напругу, на яку накладають модуляції з частотою 10 кГц-1 МГц. Амплітуда коливань 
сягає 0,01-2 В (в залежності від апаратури), однак при малій амплітуді осциляцій виміряні 
значення ємності містять високу похибку, в той час як при амплітуді 1 В для плівки 
товщиною 10 нм ці осциляції приведуть до напруг біля 1 МВ/см, що вже є близьким до 
неруйнівного пробою. Наклавши на напругу цю модуляцію ми отримаємо спотворені дані 
ємності, а отже і хибні дані обрахунків. Щоб уникнути цього ефекту та для більш точного 
аналізу нанотовщинних структур авторами [4, 5] запропонована модифікація цього методу, 
що включає в себе вимірювання вольтфарадних характеристик на різних амплітудах і 
частотах та розрахунок з них реальної вольтфарадної характеристики приладових структур. 

В роботі розглянуті класичні методики аналізу мікроструктур за допомогою 
ємнісних методів. Розглянуті деякі проблеми досліджень, що виникають при переході від 
мікро- до нанорозмірних об’єктів, аналізуються методи їх врахування чи вирішення. 
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вирощених на підкладках p-Si, стимульований мікрохвильовою обробкою / дисертація 
на здобуття наукового ступеня к.ф.-м.н. – 2009. – 130 с.  

4. Н.Б. Горев, И.Ф. Коджеспирова, Е.Н. Привалов. Вольт-фарадные измерения в 
тонкопленочных эпитаксиальных структурах GaAs // ТКЕА. – 2009. – № 5. – С. 25-28. 

5. H. Yoshioka, T. Nakamura, T. Kimoto. Accurate evaluation of interface state density in SiC 
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Омічний контакт до SiC. 
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  У останні десятиліття почався бурхливий розвиток широкозонной електроніки, що 
знаходить застосування в області високих потужностей (системи контролю двигуна 
електромобілів, конвертори електроенергії), високої напруги (електроенергетика), високих 
питомих потужностей (мініатюрні системи живлення, аерокосмічна електроніка) високих 
температур (для датчиків і економічнішого управління згоранням в двигунах реактивних 
літаків і автомобілів), мікрохвильової (радіолокація і зв'язок), радіаційно-стійкої (електроніка 
військового призначення) апаратури і оптоелектроніки. До найбільш перспективних 
напівпровідникових матеріалів для розробки елементної бази силової електроніки 
відносяться алмаз, карбід кремнію (SiC) і нітрид галію (GaN), які перевершують кремній і 
арсенід галію по усій сукупності фізичних і хімічних властивостей : тепловій і радіаційній 
стійкості, механічній міцності, хімічній інертності, електричній міцності, граничній 
швидкості дрейфу носіїв струму, теплопровідності, і т. д.  
При розробці і виготовленні приладів на карбіді кремнію виникає значна кількість 
конструкторських і технологічних проблем, рішення яких дозволить реалізувати усі переваги 
карбіду кремнію на практиці. Однією з таких проблем є технологія формування омічних 
контактів як до p+ і n+ областей так і до слаболегованого карбіду кремнію.   

Систематизовані результати досліджень різних авторів питомого опору омічних 
контактів до карбіду кремнію, виготовлених без модифікації поверхні напівпровідника 
(іонна імплантація, іонне бомбардування, электроіскрова обробка). Виділена група контактів 
з кращими параметрами для подальшого аналізу. На основі результатів аналізу зроблені 
рекомендації по оптимальним контактоутворюючим шарам для p і n типів SiC політипів 4H, 
6H, 3C, 15R, 21R та технології іх формування. 

Політип n-4Н SiC   
В якості контактоутворюючих шарів  омічних 
контактів n-4Н SiC зазвичай використовують Ni 
та його сполуки, рідше Ti, A1. На рис. 1 
представлені узагальненні значення питомого 
контактного опору до різних металізацій.  З 
метою підвищення термічної  стійкості, а отже і 
стійкість до окислення нікелевого контакту, було 
запропоновано використання нікелевих сплавів, 
зокрема з хромом. В результаті чого найкращі з 
отриманих значень питомого  опору 
наближаються до нікелевих. Для нікелевих 
контактів оптимальні параметри термообробки 
такі: 
Твідп = 1100-950°С   τвідп = 1-10 хв.  
Твідп = 850   900°С     τвідп =120 хв. 
 

10 15 10 16 10 17 10 18 1019 10 20
10 -7

10 -6

10 -5

10 -4

10 -3

10 -2

10

 

ρ c, Ω
·c

m
2

N d, cm -3

N i   M o /T aS iN /M oN N iS ix     T aS i
C /N i T i          C /N iC r  T iC
N i/T i/N i T iW              N i/A u     T i/T aS iy/P t
N i/C r T i3S iC 2          P d        T i/N i/A l
A l/N i/A l T i/A l/T i/P d /N i   A l/T i/A u  N b
C /C r M one l          C /C o     S i/M one l
C o /S i/C o In          M o

n -4H  S iC

Рис1. Питомий контактний опір до n-4Н SiC при 
різних концентраціях легування напівпровідника. 
 



Лашкарьовські читання – 2013 

 269

 
Політип n-6Н SiC 
Результати по політипу 6Н багато в чому 
схожі з отриманими результатами для 
контактів до 4Н SiC. У цьому випадку 
широко використання набули контакти на 
основі Ni і його силіцидів, вуглецевої плівки, 
карбіду танталу. Проте, існує і певна 
особливість у створенні контактів – це 
нарощування додаткового шару карбіду 
кремнію. До можливих  механізмів 
формування такого контакту називають 
появу надлишкового вуглецю на межі 
розділу «метал - нанесений карбід кремнію» 
та утворення  варизонної структури при 
рості карбіду кремнію кубічної структури  на 
гексагональний політип 6Н SiC.  
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Рис. 2. Питомий контактний опір до n-6Н 
SiC при різних концентраціях легування 
напівпровідника. 

 
Політип n-ЗС SiC 
Політип ЗС значною мірою відрізняється від 
уже розглянутих вище, як за параметрами, 
так і за матеріалами, що найчастіше 
використовуються для виготовлення омічних 
контактів. Одним із таких матеріалів що 
найбільш часто застосовується є  тантал. 
Детальніше по цьому питанні було 
розглянуто авторами публікацій.Омічний  
контакт до n-ЗС SiC формують па основі 
таких металів, як – А1, Сr, Мо, Ni, Rе, Та, Ti. 
Температури відпалу зазвичай не 
перевищують Твідп ≤ 500°С,  (крім Сr і Ni). 
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Рис. 3. Питомий контактний опір до n-3С 
SiC при різних концентраціях легування 
напівпровідника. 

 
 
Політип n-21R SiC 
Для політипа 21R мінімальне значення контактного опору 2·10-4 Ом·см2 при . Показано, що 
оптимальна температура термовідпалу складає 1000-1100 °С при тривалості відпалу 0,17 хв. 
Політип p-4Н SiC 
При формування омічного контакту до p-4Н SiC в основному використовують AlTi, де Al, як 
вважається, виступає легуючим елементом. Серед інших металізацій потрібно також 
виокремити -  AlTiNi, TiW, Pd, Ni, Al, Ti .  
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Рис. 4. Питомий контактний опір до p-4Н SiC 
при різних концентраціях легування 
напівпровідника. 

Рис 5. Питомий контактний опір до p-6Н SiC 
при різних концентраціях легування 
напівпровідника. 

 
Висновки 
 

Успішне формування омічного контакту багато в чому залежить від підготовки поверхні 
напівпровідникової пластини. Перевагою SiC є можливість використання в цьому процесі 
реактивів кремнієвої технології.  

Показано, що в якості контактної металізації до n - 4H SiС і n - 6H SiC отримують з 
використанням Ni, NiCr, NiSix металізації. Перспективними контактними металами також є 
Re, Nb і Ti. 

До n - 3C SiC найбільш часто використовуваним контактним матеріалом є тантал і його 
з'єднання. Також якісний контакт формують Al, Cr, Mo, Ni, Re, Ta, Ti. Температури 
термотжига таких контактів (окрім Cr і Ni) не перевищують 500 °С. 

Кращі результати питомого контактного опору до p - 4H SiC, p - 6H SiС, p - 3C SiС 
отримують використовуючи контактообразующие шари AlTi, і інші алюмінійвмісні сполуки 
(AlTiNi, TiW). До перспективних металізацій відносяться Pd, Ni, Ti. 
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Вивчення деформованого стану імплантованих іонами Ag+ та B+ 
гетероепітаксійних структур CdHgTe/CdZnTe 

 
Удовицька Р.С., Кладько В.П., Гудименко А.Й., Сафрюк Н.В., Сизов Ф.Ф., 

Смірнов О.Б., Савкіна Р.К., Литвин О.С. 
 

ІФП ім.В.Є. Лашкарьова НАН України, пр. Науки, 41, 03028, Київ, Україна 
rgry@ukr.net 

 
Метою роботи було вивчення деформованого стану гетероепітаксійних структур 

CdHgTe/CdZnTe, що виникає після неорієнтованого низькоенергетичного опромінення 
зразків іонами Ag+ та B+. Визначаються за допомогою АFM та SЕМ мікроскопії стан поверхні 
зразків та характер індукованих деформацій та зміни параметрів кристалічної гратки 
твердого розчину CdHgTe за допомогою HRXRD методики. Зразки гетероструктур на основі 
CdHgTe (КРТ) поділялися на дві групи та піддавалися неорієнтованому 
низькоенергетичному опроміненню іонами бору та срібла на імпланторі „Везувій 5” 
відповідно. Енергія та доза імплантації складали Е = 100 кеВ та Q = 3*1013 см-2 відповідно. 
Після операції імплантації всі зразки витримувалися 5 годин у камері при 75°С в атмосфері 
Аr при надлишковому тиску 4 Па [1].  

Зміни рельєфу поверхні КРТ, у порівнянні з вихідними зразками, після імплантації 
бором незначні (Рис.1а), але поверхня зразків стала щільнішою, при незмінних параметрах 
шорсткості поверхні збільшилася її площа. Деякі зерна (із незмінними порівняно із вихідною 
поверхнею розмірами) формують ланцюжки із каналами між ними глибиною до 10 нм. На 
поверхні зразків I групи утворюється сітка квазіпор глибиною (3,5 ÷ 10) нм і діаметром (50 ÷ 

160) нм, між порами – щільно впаковані зерна розміром від 40 до 80 нм в площині поверхні. 
Данні АFМ (NanoScope IIIa Digital Instruments) досліджень підтверджуються результатами 
електронної SЕМ (Tescan Mira3 LMU) мікроскопі (Рис.1б). Іншу поведінку властивостей 
поверхні виявлено для зразків ІІ групи. За результатами топометрії цих зразків визначено 
факт незначного розмиття границь зерен вихідної поверхні КРТ, але при збереженні її 
пористості, на поверхні утворився однорідний масив наноострівців висотою в межах від 5 до 
25 нм і діаметром основи – (13 ÷ 35) нм. Відповідно, рельєф став більш розвинений, 
середньоквадратична шорсткість зросла. За допомогою методів рентгенівської 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
а)       б) 
Рис. 1. а) АFМ та б) SEM зображення поверхні типових зразків гетероструктури на основі 
CdхHg1-хTe (х  ~ 0,223) після імплантації B+. 
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дифрактометрії високої роздільної здатності (Х-Pert PRO MRD) оцінювалася зміна кривих 
дифракційного відбивання досліджуваних зразків після обробок.  

Інформативними у роботі є карти оберненого простору, які являють набір (ω-2θ); ω-
сканувань поблизу точного брегівського положення рефлексу, вміщують інформацію про 
розподіл дифузного розсіяння, як паралельно так і перпендикулярно до вектору 
рентгенівскої дифракції. На Рис.2 зображено карти оберненого простору для а) - вихідного та 
б) -проімплантованого сріблом зразків гетероструктури КРТ. 

  Для проімплантованих зразків спостерігається збільшення інтенсивності дифузного 
розсіяння (ДР) поблизу основного піку та зменшення розсіювання зліва відповідно. На 
Рис.2б, збільшення дифузного розсіяння відбувається перпендикулярно до вектору дифракції, 
що відповідає виникненню в оброблених сріблом зразках областей з локальними 
розворотами кристалічної гратки, тобто у плівці КРТ спостерігається утворення дефектів 
разоріентаційнного типу. Результати вивчення карт ДР для вихідних зразків гетероструктур 
на основі КРТ показують наявність мікродефектів у вихідному матеріалі, як вакансійного 
(яким відповідає інтенсивність при < 0), так і міжвузлового (інтенсивність при > 0) типів.  

 За хуангівським дифузним розсіюванням у роботі вивчалася симетрія полів зсуву для 
мікродефектів: сферичних кластерів та дислокаційних петель [2]. Якщо у кристалі присутні 
великі мікродефекти, або ж їх скупчення, то експериментально більш доступною областю 
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Рис. 2. Карти оберненого простору геометричної симетрії (111) рефлексу: a) - вихідний, б) 
– імплантований Ag+ зразок. 

 
Рис. 3. ω – сканування поблизу симетричного рефлексу (111). 1-вихідний, 2- про 
імплантований B+, 3-відпалений зразки. 
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оберненого простору є область асимптотичного розсіювання рентгенівських променів. При 
імплантації зразків іонами срібла (Рис.3), спостерігається збільшення дифузного розсіяння в 
облаcті q > 1,5 мкм-1, що говорить про генерацію дефектів переважно невеликих розмірів. 
Звуження області та потужність хуангівського розсіяння свідчить, що відбувається 
кластерізація частини дефектів. При цьому розміри дефектних областей складають величину 
~ 2,3 х 10-4 мкм3. 

За результатами проведених у роботі досліджень встановлено характер деформацій, 
що виникають у зразках гетеростуктур на основі КРТ після проведених обробок, визначено 
коефіцієнти стискання β - та значення механічних деформацій σ макс. Величина коефіцієнту 
стискання (β) кристалічної гратки від введеного імплантату, що визначена за результатами 
рентгеноструктурних досліджень зразків, складає для срібла 3,51·10-31м3 та для бору 1,25·10-

32 м3. Таким чином, максимальні за величиною механічні напруження, що виникають у 
приповерхневому шарі епітаксійної плівки КРТ, складають σ макс = 0,4·103 та σ макс = 1,1·104 
Па для бору та срібла відповідно [3]. 
 

Висновки: 
1. Неорієнтоване опромінення зразків гетероструктур CdхHg1-хTe (х ~ 0,223)/CdZnTe 

іонами B+ та Ag+ з енергією 100 кеВ і дозою імплантації 3*1013см-2 приводить до 
наноструктурування поверхні.  

При імплантації іонами срібла на фоні незначного розмиття границь зерен вихідної 
поверхні, але при збереженні її пористості, утворюється однорідний масив наноострівців з 
висотами у межах (5 ÷ 25) нм з діаметром основи (13 ÷ 35) нм. 

2. Встановлено характер індукованих деформацій σ макс та зміни параметрів (β) 
кристалічної гратки напівпровідника в області разупорядкування іонним опроміненням, яке 
подібне до стискання для випадку бору, а при імплантації іонами більшого радіусу (Ag)+ 
відбувається її розтягування. 
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Применение модели дельтаобразной потенциальной ямы для 
поверхностных состояний при расчете вольтамперных 

характеристик контакта метал – полупроводник. 
 

П.Н. Романец 
 

Институт физики полупроводников им. В.Е. Лашкарёва Национальной 
Академии Наук Украины, 03028 проспект Науки, 41, Киев 

 
Представлена новая теоретическая модель для расчета контактного сопротивления 

металл – полупроводник (МП). Цель - обобщить и объединить классическую теорию Дж. 
Бардина [1] и теорию, представленную в работах Шенаи К. [2], которая успешно описывает 
ряд экспериментов, однако имеет внутренние противоречия. В работе показано, что 
химический потенциал в полупроводнике и на интерфейсе диэлектрик-полупроводник в 
общем случае не одинаковы, как это предполагается в классической модели Бардина (даже 
в тех случаях, когда толщина диэлектрического зазора порядка 10 А). Более того в случае 
чистого интерфейса, химический потенциал на интерфейсе диэлектрик –полупроводник 
равен уровню ферми в металле. А приложенное напряжение изменяет положение 
дискретного уровня поверхностных состояний относительно вершины барьера. 

Для  объяснения ВАХ контактов МП в модели Бардина при расчете барьера 
учитываются поверхностные электронные состояния (ПС) с энергией в запрещенной зоне 
полупроводника [1]. Такие состояния могут смешиваться как с электронными состояниями 
в металле, так и полупроводнике [3]. Форма изгиба зон в полупроводнике и параметры 
диэлектрического слоя влияют на: 1) химический потенциал для ПС; 2) положение уровня 
ПС относительно вершины барьера Шоттки; 3) пространственное распределение заряда 
(модификация волновых функций, описывающих ПС). Форма изгиба зон в полупроводнике 
самосогласованно зависит от факторов 1) - 3) и от приложенного напряжения. Такая 
самосогласованная связь уменьшает количество подгоночных параметров, и дает более 
адекватную физическую картину формирования контактного сопротивления. 

Запишем уравнения для расчета высоты барьера )(xϕϕ =  в приконтактной области 
полупроводника. Уравнение Пуассона в объёме полупроводника ( 0>x ) имеет вид 
(Гауссова система единиц) 
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Здесь ρm - масса плотности состояний для электронов в зоне проводимости, µ  - 
химический потенциал для объёмных электронов, T  - температура, dN - концентрация 
мелких доноров, )(2 xdρ  плотность заряда созданная ПС. Для простоты будут учтены 
только акцепторные состояния, донорные состояния в случае n-типа полупроводника не 
существенны: 



Лашкарьовські читання – 2013 

 275

∫
∞

∗
⊥

⊥⊥

+⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ −

Ψ
=

0

2

22

1
)(

exp
)(

T
pE

pdpgx
i

i
id µπ

ρ
h

,         (3) 

Где )(ri
r

Ψ  - собственные функции и )( ⊥pEi  - собственные значения гамильтониана 

для ПС (одноуровневое приближение), ⊥p  - импульс вдоль интерфейса, ∗µ  - химический 

потенциал для ПС, а ig  - фактор учитывающий вырождение. 

Уравнение (1) должно быть дополнено двумя граничными условиями 
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здесь w
msϕ∆  - контактная разность потенциалов МП структуры, dє  и  sє  

диэлектрические постоянные диэлектрика и полупроводника соответственно, d - толщина 

диэлектрического зазора, V  - приложенное напряжение, σ  -поверхностная плотность 

заряда образованная электронными ПС проникающими в диэлектрик: 

,
1

)(
exp

0

0

2

2∫ ∫
−

∞

∗
⊥

⊥⊥

+⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ −

Ψ
=

d i

i
i

T
pE

pdp
dxg

µπ
σ

h
  (5) 

Условие  0=+∞→xϕ  реализуется при правильном выборе µ . 

Для расчёта )(ri
r

Ψ  используется уравнение Шредингера в приближении эффективных 

масс. Оно допускает разделение переменных в виде =Ψrr  [ ]h/)sincos(exp φφ zyipx +Φ ⊥ . В 

результате разделения переменных и усреднения по направлениям в плоскости интерфейса 

можно переписать уравнение Шредингера в виде: 
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- эффективная масса электрона в металле диэлектрике и полупроводнике 

соответственно, а  
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- потенциальная энергия электрона, измеренная от дна зоны проводимости в 

полупроводнике ( Fε  - энергия ферми, измеренная от дна зоны в металле, dU  - энергия 

сродства диэлектрика и полупроводника). Причём первое слагаемое описывает вклад 

оборванных связей, которые являются причиной формирования ПС на границе диэлектрик- 

полупроводник. Для простоты мы описываем квантовую яму (КЯ) образованную 

оборванными связями с помощью δ  – функции Дирака; γ  - это коэффициент 

пропорциональный глубине и ширине КЯ для стационарных состояний. 

Решение задачи заданной уравнениями (1)-(9) с подходящими граничными условиями 

для )(xΦ  позволяет найти  химический потенциал ∗µ  для ПС,  положение дискретного 

уровня ПС относительно вершины барьера Шоттки, пространственное распределение 

заряда формируемое ПС и адекватную форму изгиба зон. 
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X-ray Free Electron Lasers (XFELs) are new x-ray generating facilities [1] with outstanding 

brilliance which are opening the areas of research that were previously inaccessible. Four FELs are 
already operating in Germany (Flash) and USA (LCLS), Japan (SCSS) and Italy (Elettra/Trieste). 
The most powerful FEL, the European XFEL, is still under construction in Germany. 

These modern facilities can be used in many branches of modern science: physics, biology, 
chemistry, material science, environmental studies and even in art. Using the X-ray flashes of 
XFELs, it will be possible to map the structure of viruses, decipher the molecular composition of 
cells, take 3D images of the nanoworld, film chemical reactions and study processes such as those 
occurring deep inside planets [2]. 

The lecture will cover the properties of the modern x-ray facilities and the examples of 
recent scientific researches that are performed at those facilities. The recent examples of successful 
application of FELs are: serial femto-second crystallography [3] (Fig. 1), structure determination of 
individual viruses [4] (Fig. 2), study of the iteraction between very intensive x-ray beam ant matter 
as well as radiation damage study [5] (Fig. 3) and others. 

 
 

 
 

Fig.1. Schematics of the serial fs crystalography [3]. 
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Fig. 2. Diffraction pattern and corresponding reconstruction of a single Mimi virus. 
 
 

 
 

Fig. 3. Radiation damage of a biological structure after interaction with XFEL single pulse [5]. 
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5. A. Barty et al., Nat. Photonics 6, 35 (2011) 
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