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Effects temperature on spectral features of nanocrystals 
 

Romanyuk Yu.A., Yaremko A.M. 
 

Institute of Semiconductor Physics of the National Academy of Sciences of Ukraine,45 Prospect 
Nauky, Kyiv 03028, Ukraine, Romanyuk_Yu@ukr.net 

 
In present communication some features of Si quantum crystal nanostructures studied by 

Raman spectroscopy at high intensity excitation are analyzed. During last years the wide and 
intensive investigations were made for Si nanocrystals which have both the scientific and applied 
interest and which can be prepared simple enough. It was observed that at excitation of Si 
nanocrystal structures by different intensity radiation the various responses in Raman spectra are 
observed. At weak enough intensities of incident light only one intensive band ≈ν 520 cm-1 is 
observed but with significant increasing of light intensity the doublet of strong bands ≈ν 520 cm-1 
and ≈ν 490 cm-1 is observed. The following growth of incident light intensity results in both the 
increasing of band intensities and shift of them in energy. However the lowest of them shits 
significantly to low frequency side, but high-frequency one practically stays on the same position in 
Raman spectrum. 

According to our approach these features in such nanocrystals (Si whisker-like for example 
or nc-Si on µm-Si) are connected with non-homogeneous heating of nanocrystal in point of its 
contact with subtract (or great crystallite). That can results in the arising of significant strains and 
lifting the degeneration in high symmetry points ( .,,, etcXLΓ ) of Brillouin zone (BZ). 

Due to lifting of degenerations the new anharmonic interactions can be revealed which is 
known to affect on position and intensities of bands and obviously the temperature effects should 
accompany these anharmonic interactions. At high temperatures the effect of anharmonic constants 
in tensor of susceptibility and potential energy can be important. In the present work both these 
factors on the RS spectra are considered. Comparison of theoretical RS spectra with experimental 
ones at different temperatures for Si nanocrystals shown on Fig.1.  

480 490 500 510 520 530
0

20

40

In
te

ns
ity

, a
rb

. u
n.

Raman shift, cm-1

1

2

3

 
Fig 1.  Comparison of theoretical RS spectra with experimental ones at different temperatures for Si 

nanocrystals:  curve 1 KTkT 300,2 ≈≈ ; curve 2, KTkT 450,3 ≈= ; curve 3, 

KTkT 670,5.4 == . 
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Порівняння розв’язків оберненої задачі поляриметрії для 
однорідної і мультиплікативної моделі середовищ з лінійним 

дихроїзмом та циркулярним двопроменезаломленням  
 

І.О. Філіпов, 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 

 
Дослідження поляризаційних властивостей середовищ із складною анізотропією на 

сьогоднішній день є однією з основних задач поляриметрії та електродинаміки анізотропних 
середовищ [1-2]. Зокрема актуальним питанням є поляризаційні особливості середовищ в 
яких присутні два з чотирьох основних механізмів анізотропії [3]. При дослідженні 
поляризаційних властивостей анізотропних середовищ в поляриметрії широко 
застосовуються матричні методи Мюллера та Джонса [3-4]. Історично першими класами 
середовищ з двома механізмами анізотропії які привернули до себе увагу були середовища з 
лінійним та циркулярним двопроменезаломленням, а також лінійним дихроїзмом та 
циркулярним двопроменезаломленням. Зацікавленість в дослідженні поляризаційних 
властивостей цих двох класів середовищ була обумовлена формулюванням Джонсом двох 
теорем еквівалентності [5] в рамках мультиплікативної моделі середовищ. В рамках цієї 
моделі вважається, що присутність в середовищі двох механізмів анізотропії можна 
представити послідовною дією окремих механізмів анізотропії, а матрична модель Мюллера, 
що описує таке середовище є добутком матриць, що відповідають за окремі механізми 
анізотропії. Перша з теорем еквівалентності стосується середовищ в яких присутні лише 
механізми анізотропії пов’язані з двопроменезаломленням і була розглянута в [6]. Суть 
другої теореми полягає в тому, що будь-яку кількість оптичних елементів з лінійним 
дихроїзмом  та циркулярним двопроменезаломленням можна представити послідовністю 
лише з двох оптичних елементів, з відповідними видами анізотропії. Аналіз цієї теореми був 
розглянутий в [7].  

Іншим підходом до аналізу поляризаційних властивостей анізотропних середовищ є 
однорідна модель. Вперше ця модель була запропонована в [8] і базувалась на понятті 
диференційної матриці Джонса яка описує анізотропні властивості нескінченно тонкого 
шару середовища. Інтегральна матриця Джонса яка описує властивості середовища в цілому 
отримується шляхом розв’язку векторного рівняння переносу яке описує еволюцію вектора 
Джонса, а отже і стану поляризації світла в середовищі анізотропія якого визначається 
диференційною матрицею Джонса [3,9].  

Під прямою задачею в поляриметрії розуміється знаходження та аналіз відгуку 
анізотропного середовища, що відноситься до певного класу на будь-який вхідний стан 
поляризації. В [5] та [10] була розв’язана пряма задача поляриметрії в рамках 
мультиплікативної та однорідної моделі середовищ, що відносяться до вище зазначеного 
класу. Під оберненою задачею в поляриметрії розуміється визначення величин параметрів 
анізотропії з елементів матриці Мюллера, або Джонса, що описує анізотропні властивості 
середовища по відомому відгуку на певні вхідні стани поляризації. Для вище зазначеного 
класу середовищ параметрами анізотропії є: P e ξ−=  - відношення інтенсивностей двох 
лінійно поляризованих власних хвиль, 0(2 / )( )o ek k z zξ π λ ξ= − = - відносне поглинання між 
двома лінійно поляризованими власними хвилями, θ  - азимут орієнтації осі найбільшого 
поглинання лінійного дихроїзму,  ( )( ) 0/ l rn n z zϕ π λ ϕ= − =  - зсув фаз між двома циркулярно 
поляризованими власними хвилями, , , ,o e l rk k n n - коефіцієнти поглинання для звичайної та 
незвичайної хвилі та показники заломлення для право та ліво циркулярно поляризованих 
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хвиль відповідно, 0 0,ξ ϕ  - величини відносного поглинання та зсуву фаз на одиницю 
довжини z  в напрямку розповсюдження світла.  Розв’язок та аналіз оберненої задачі 
поляриметрії для цього класу об’єктів в рамках мультиплікативної моделі був виконаний в 
[1,7], де були знайдені ефективні параметри анізотропії , ,M M MP θ ϕ . Для розв’язку 
оберненої задачі в рамках однорідної моделі була застосована матриця Мюллера М для 
даного класу середовищ, що була знайдена в [11]. В результаті були отриманні наступні 
розв’язки оберненої задачі, що представляють собою питомі значення параметрів анізотропії 
на одиницю довжини z  в напрямку розповсюдження випромінювання: 
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  (1) 

Зазначимо що розв’язки (1) мають обмеження, а саме у випадку коли добуток 0zξ → ∞ , 
тобто коли цей добуток забезпечує значення P  близькі до одиниці відповідна матриця 
Мюллера стає сингулярною, що призводить до невизначеності типу 0/0 в другому та 
третьому виразі в (1). Також виходячи з властивостей функції arctan, треба зазначити, що 
величина θ  визначається з точністю до / 2π .   

Як було показано в [12] в загальному випадку розв’язки оберненої задачі в рамках 
мультиплікативної моделі , ,M M MP θ ϕ  які описують послідовну дію анізотропних 
механізмів не співпадають з відповідними значеннями параметрів анізотропії в рамках 

однорідної моделі 0
0, ,zP e zξ θ ϕ ϕ−= =  які описують одночасно дію анізотропних 

механізмів і представлені рівнянням (1). Для отримання зв’язку між розв’язками оберненої 
задачі в обох моделях, рівняння (1) були застосовані до матричних моделей Мюллера для 
даного класу середовищ в обох порядках слідування оптичних елементів, для яких в рамках 
другої теореми еквівалентності Джонса було показано [4], що параметри анізотропії ,M MP ϕ  
є однаковими, а орієнтація Mθ  відрізняється на величину Mϕ . В результаті були отримані 
наступні співвідношення: 

Базис LACP: 

 

( ) ( ) ( )
( )

( ) ( ) ( )( )

( )

( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( )

( )
( ) ( ) ( )( )

( )

2 2

2 2

2

1 1 cos 2
2arccosh sec 2

4

1 6 1 cos 2 sec 2

1

2 2

2 2

2

, ,
2

1 1 cos 2
1 sec 2 sin 2

4

1 6 1 cos 2 sec 2
2 1

1

M M M
M M

M

M M M M M M

M

P P

P

P P P

PM
M

M M M
M M M M

M

M M M M M M

M

M

P e

P P
P

P

P P P
P

P

ϕ
θ ϕ

ϕ θ ϕ

ϕθ θ

ϕ
θ ϕ ϕ

ϕ
ϕ θ ϕ

⎛ ⎞− + +⎜ ⎟
+⎜ ⎟

⎜ ⎟
⎝ ⎠−

⎛ ⎞− + + + +⎜ ⎟
⎝ ⎠

−
= + =

⎛ ⎞− + +⎜ ⎟+ +⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠=

⎛ ⎞− + + + +⎜ ⎟
⎝ ⎠−

−

 (2) 

В базисі CPLA співвідношення (2) відрізняється тим, що знак між параметрами  Mθ  і Mϕ  
змінюється з «+» на «-». Як випливає із першого співвідношення (2) азимут θ  в однорідній 
моделі визначається азимутом Mθ  та  фазовим зсувом Mϕ  мультиплікативної моделі  і не 
залежить від величини MP . Причому співпадіння величин азимуті в обох моделях має місце 
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лише при відсутності циркулярного двопроменезаломлення ( Mϕ = 0). Графічна інтерпретація 
рівнянь (2) представлена на рис. 1. 

 

 60Mϕ = o
 

 

 

0,5MP =   

Рис. 1 Залежність параметрів анізотропії середовища з лінійним дихроїзмом і циркулярним 
двопроменезаломленням для однорідної моделі від відповідних параметрів для 
мультиплікативної моделі   
 
 
Висновки 

1. В даній роботі були отримані розв’язки оберненої задачі поляриметрії для середовища 
з лінійним дихроїзмом і циркулярним двопроменезаломленням в рамках однорідної моделі 
представлення анізотропних середовищ. Показано випадки в яких отримані розв’язки стають 
неоднозначними. 

2. Застосовуючи отримані розв’язки оберненої задачі до матриць Мюллера даного класу 
середовищ, що отримані в рамках мультиплікативної моделі, було визначено співвідношення 
між параметрами анізотропії для обох моделей середовищ. Аналітично показано, що в 
загальному випадку для співпадіння цих параметрів необхідно виключити один із механізмів 
анізотропії.   
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Порівняння поляризаційних властивостей середовищ з 
еліптичною фазовою анізотропією в рамках однорідної та 

мультиплікативної моделі 
 

М.Л. Лавренко, 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 

 
Поляриметрія як високоточний не руйнуючий інструмент дослідження анізотропних 

середовищ на сьогоднішній день має багато прикладних застосувань [1-2]. Разом з тим 
розвиток сучасної поляриметрії, тісно пов'язаний з особливостями конкретних класів 
об’єктів, що досліджуються [3]. Поляризаційні властивості середовищ з одним механізмом 
анізотропії є найбільш простим випадком який на сьогодні є вивченим в повній мірі [4]. 
Тому значний інтерес приділяється властивостям середовищ в яких присутні декілька 
механізмів анізотропії [5].  

Вперше питання про особливості поляризаційних властивостей таких середовищ 
з’явилось при дослідженні кристалу 2SiOα −  в якому в напрямку перпендикулярному до 
оптичної осі розповсюджуються дві еліптично поляризовані власні хвилі [6-7]. Це свідчить 
про присутність в даному кристалі двох механізмів анізотропії: лінійного та циркулярного 
двопроменезаломлення. Ці механізми анізотропії обумовлюються різною фазовою 
швидкістю поширення власних хвиль які в першому випадку є лінійними, а в другому 
циркулярними. В поляриметрії для кількісного аналізу властивостей таких середовищ 
розглядаються наступні параметри: ( )0 0

2
en n z zπδ δ

λ
= − =  - зсув фаз між двома лінійно 

поляризованими власними хвилями, α  - азимут орієнтації швидкої осі лінійного 

двопроменезаломлення, ( ) 0l rn n z zπϕ ϕ
λ

= − =  - зсув фаз між двома циркулярно 

поляризованими власними хвилями, 0 , , ,e l rn n n n  - показники заломлення середовища для 
звичайної та незвичайної хвиль і для ліво та право циркулярно поляризованих хвиль 
відповідно, 0 0,δ ϕ  - величини відносного зсуву фаз на одиницю довжини z  в напрямку 
розповсюдження світла.   

Для вивчення та аналізу поляризаційних властивостей середовищ із складною 
анізотропією поширеними є матричні методи, зокрема метод Джонса та Мюллера [4]. В 
рамках цих методів анізотропні властивості середовища описуються матрицею 2х2, або ж 
4х4, яка для вище зазначеного класу середовищ є функцією від параметрів анізотропії , ,δ ϕ α . 
Матричні моделі Мюллера для середовищ в яких присутній один механізм анізотропії були 
побудовані в [8]. Для аналізу середовищ в яких присутні обидва механізми анізотропії, що 
пов’язані з двопроменезаломленням в [9] було запропоновано 1-шу теорему еквівалентності 
Джонса, суть якої полягає в тому, що будь яку послідовність оптичних елементів з лінійним, 
або циркулярним двопроменезаломленням можна представити набором лише з двох 
елементів з відповідними механізмами анізотропії. Фактично на основі цієї теореми і була 
побудована мультиплікативна модель однорідних анізотропних середовищ в рамках якої 
присутність в середовищі лінійного та циркулярного двопроменезаломленя можна 
представити як послідовна дія цих механізмів анізотропії, а порядок їх слідування 
обговорювався в [6,9]. Матриця Мюллера в рамках мультиплікативної моделі є добутком 
матриць Мюллера, що описують окремі механізми анізотропії. Зокрема було показано, що 
фазові зсуви ,δ ϕ  співпадають в обох порядках слідування оптичних елементів, а орієнтація 
α  відрізняється на величину ϕ .  



Лашкарьовські читання – 2014 

    9 

В рамках однорідної моделі представлення анізотропних середовищ [10], було показано 
[11], що електродинамічні параметри , ,δ ϕ α  не співпадають з відповідними ефективним 
параметрами мультиплікативної моделі. Для порівняння параметрів анізотропії в вище 
зазначеному класі середовищ в рамках мультиплікативної моделі , ,M M Mδ α ϕ (при послідовній 
дії механізмів анізотропії) та в рамках однорідної моделі 0 0, ,δ ϕ α  (при одночасній дії 
механізмів анізотропії) для матричної моделі Мюллера М, що представляє однорідну модель 
[10], були застосовані розв’язки оберненої задачі мультиплікативної моделі [5], що мають 
вигляд: 

 
( )

42

44
arctan

sinM
M

M
M

δ
α

⎛ ⎞
= ⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠
, 42

43

1 arctan
2M

M
M

α
⎛ ⎞

= − ⎜ ⎟
⎝ ⎠

, 23 32

22 33

1 arctan
2M

M M
M M

ϕ
⎛ ⎞−

= ⎜ ⎟+⎝ ⎠
 (1) 

В результаті були отримані наступні співвідношення: 

 

( ) ( ) ( ) ( )( )
( )( ) ( )

( ) ( )( ) ( ) ( )
( ) ( )( ) ( )

2 2 2 2 2 2
0 0 0 0 0 0 0 0

2 2 2 2
0 0 0 0

2 2 2 2 2 2
0 0 0 0 0 0 0

2 2 2 2
0 0 0 0 0

4 sin 2 sin 4 2 cos 2 cos 4 1
arctan ,

4 cos 4 sin

2 cos 2 cos 4 1 4 sin 2 sin 41 arctan
2 2 sin 2 cos 4 1 4 cos 2 s

M

M

M

z z

z

z z

z

δ δ ϕ α δ ϕ ϕ α δ ϕ
δ

ϕ δ δ ϕ α

ϕ α δ ϕ δ ϕ α δ ϕ
α

ϕ α δ ϕ δ ϕ α

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

− + − + + +
=

+ − + + ( )
( )

( ) ( )

2 2
0 0

2 2 2 2
0 0 0 0 0

2 2 2 2 2
0 0 0 0 0

,
in 4

4 4 sin 41 arctan
2 8 cos 4

M

z

z

z

δ ϕ

ϕ δ ϕ δ ϕ
ϕ

δ δ ϕ δ ϕ

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟+
⎝ ⎠
⎛ ⎞+ +⎜ ⎟

= ⎜ ⎟
+ + +⎜ ⎟

⎝ ⎠

 (2) 

Аналогічні співвідношення, але в термінах полярної форми були отримані в [12]. З 
співвідношень (2) можна відзначити, що величини ,M Mδ α  є функціями від усіх трьох 
параметрів однорідної моделі 0 0, ,δ ϕ α  та товщини z, тоді як величина Mϕ  не залежить від 
орієнтації осі двопроменезаломлення α  в рамках однорідної моделі. Це свідчить про те, що 
циркулярне двопроменезаломлення навіть в мультиплікативному представлені залишається 
незалежним від орієнтації в площині поляризації. 

Проаналізуємо тепер отриманні співвідношення (2) для кристалів 2SiOα − , та 2TeO , які 
характеризуються показниками заломлення: 0 1,552n = , 1,543en = , 1,5426ln = , 1,5427rn = , 
та 0 2, 4119n = , 2, 2597en = , 2, 2600ln = , 2, 2594rn =   для 0,63λ =  мкм і 0α =  відповідно. 
Підставляючи вище зазначені параметри для кристалів 2SiOα −  і 2TeO  в напрямку 
перпендикулярному до оптичної осі отримуємо залежності параметрів анізотропії 
мультиплікативної моделі , ,M M Mδ α ϕ від координати z, що представлені разом з параметрами 
анізотропії для однорідної моделі  , ,δ ϕ α  на рис.1. 
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Рис.1 Залежність параметрів анізотропії мультиплікативної та однорідної моделі від 
товщини z в напрямку розповсюдження випромінювання для кристалів 2SiOα −  і 2TeO  
 
Висновки 

1. В роботі було отримано зв'язок між параметрами анізотропії середовища з еліптичною 
фазовою анізотропією в рамках мультиплікативної і однорідної моделі. Показано, що 
в загальному випадку ці параметри не співпадають. 

2. Аналізуючи випадок кристалів 2SiOα −  і 2TeO , що відносяться до цього класу 
середовищ і характеризуються мализною ефекту циркулярного 
двопроменезаломлення у порівнянні з лінійним, було виявлено, що при певній 
товщині цих кристалів обидві моделі дають ідентичне значення величин параметрів 
анізотропії.  
 

Література 
[1] A.A. Kokhanovsky Scattering Media Optics: Problems and Solutions, Chichester: Springer-
Praxis Books in Environmental Sciences, 2nd Edition, 2001. 
[2] M.I. Mishchenko, L.D. Travis, A.A. Lacis Scattering, Absorption, and Emission of Light by 
Small Particles, Cambridge: Camb Univ Press, 2002.  
[3] Savenkov S.N. Optical Engineering, 41(5), 965-972, 2002. 
[4] R. M. A. Azzam, N. M. Bashara Elipsometry and polarized light, New-York , 1977. 
[5] S. N. Savenkov et al., Phys. Rev., 74(E), 1- 8, 2006. 
[6] Дж. Ф. Най  Физические свойства кристаллов: Пер. с англ. Москва: Изд. ин. лит, 1960. 
[7] М. Борн, Э. Вольф Основы оптики, Пер. с англ. - М.: Наука, 1970.  
[8] R. C. Jones, J. Opt. Soc. Am.,1941, A 31, P. 488-493. 
[9] H. Hurwitz, R. C. Jones, J. Opt. Soc. Am.,1941, A 31, P. 493-499. 
[10] І. С. Коломиец, Е. А. Оберемок, С.Н. Савенков,  Металлофизика и новейшие технологии, 
33, С. 493-502, 2011. 
[11] I. S. Kolomiets, S. N Savenkov, Y. А. Oberemok, ICAP, 2012, Vol. 1 P. 12-13. 
[12] S. Kumar et al., J. of Biom. Opt., 17(10), 105006, October 2012. 
 



Лашкарьовські читання – 2014 

    11 

 
Детектування ТГц електромагнітного випромінювання в 
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Аналіз впливу діелектричної підкладки 
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Уже кілька десятиліть актуальною проблемою освоєння терагерцового діапазону є 

розробка приладів терагерцової 2D-плазмоніки [1]. 2D-плазмони можна збуджувати в 
твердотільних напівпровідникових структурах, і вони мають хороші перспективи 
використання для генерації, детектування, модуляції терагерцового випромінювання. 
Перевагами приладів терагерцової плазмоніки є малогабаритність, швидкодія, можливість 
плавного, електрично керованого перелаштування робочого частоти приладу. Плазмонне 
детектування ТГц випромінювання спостерігалося експериментально в роботах [2, 3]. 
Теоретичний розгляд механізму детектування був розвинутий в роботі [4], на прикладі 
граткового транзистора з двовимірним електронним каналом на основі GaAs. В цій роботі не 
враховано наявність в реальній структурі діелектричної підкладки. Також, в цій роботі не 
враховано залежність часу релаксації імпульсу від температури і напруженості зовнішнього 
поля. Ми використали цей метод для розрахунку структур зі скінченною товщиною 
підкладки та врахували залежність часу релаксації імпульсу електронів від прикладеного 
електричного поля. Електромагнітне поле в системі розраховували методами, що були 
розвинені в роботах [1, 5]. 

 

 
Розглядувана система зображена на рис. 1. Система складається з металевої гратки і 

електронного 2D-газу, який лежить на відстані D  під нею. Вся система розміщена на 
діелектричній підкладці діелектричною проникністю sε .  

Зверху на систему нормально падає електромагнітна хвиля з поляризацією 
спрямованою вздовж осі гратки. До 2D-каналу системи, прикладено стаціонарне поле 0E , що 
зумовлює появу дрейфу електронів в 2D-газі.  

При обчисленнях використовувалося наближення нескінченно тонких смужок гратки. 
Це наближення справедливе, оскільки товщина смужки набагато менша за товщину скін-
шару в досліджуваному діапазоні частот. 

 
Рис. 1. Схематична діаграма досліджуваної структури. 
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Крім частотної залежності фотовідгуку досліджувалися спектри пропускання і 
поглинання в структурі які несуть інформацію про плазмонні резонанси, що збуджуються в 
системі. На рис. 2 продемонстровано вплив електронного дрейфу на спектр плазмонів 
структури. Як видно з панелі D, вітки закону дисперсії плазмонів, що відповідають додатнім 
і від’ємним значенням хвильового вектора, внаслідок дрейфу стають асиметричними. Це 
проявляється в розщепленні кожного з плазмонних екстремумів в спектрах пропускання і 
поглинання структури на два, зміщених відносно екстремуму при відсутності дрейфу на 
величину 0υq± , де q - хвильовий вектор плазмона, 0υ  – дрейфова швидкість електронів. 
Також, це проявляється в амплітудах Фур’є-компонент плазмонів (див. права врізка на Рис. 
2). Видно, що при частоті збудження плазмона з хвильовим вектором a/2π  (крива b ), 
амплітуда відповідної Фур’є-компоненти максимальна. Аналогічна картина (крива c ) 
спостерігається для плазмона з хвильовим вектором a/2π− . Саме в цьому полягає фізична 
причина появи фотовідгуку. При відсутності струму зміщення Фур’є-компоненти поля, що 
відповідають рівним за модулем, але протилежним за напрямком хвильовим векторам є 
одинакові за величиною qq EE −=  (плазмон являє собою стоячу хвилю), тому за умови такої 
симетрії поява фотовідгуку неможлива. Коли ж до каналу прикладають напругу зміщення, і в 
каналі протікає струм, що приводить до появи виділеного напрямку, і тому симетрія Фур’є-
компонент порушується qq EE −≠  (плазмон – біжуча хвиля) і з’являється фотовідгук. 
Фотовідгук знаходили згідно формули: 

∑ −+−
=

∗
m mm

mxm

qq
Eq

m
eLU

])(1)[(
2 22

000
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де Uδ - спад фотонапруги на ділянці структури довжиною L , *m  - ефективна маса, 
amqm /2π= – хвильовий вектор плазмона, ω  - частота падаючого на систему випромінювання, 

τ  – час релаксації імпульсу в 2D-газі. 
Як видно з рис. 2, фотовідгук в деякій точці міняє свій знак. Це пов’язано з тим, що на 
нижчій частоті збуджується плазмон з позитивним хвильовим вектором, а на вищій 
негативним. В «нульовій» точці вони стають рівними за модулем, і фотовідгук зникає. 

 
Також в роботі було досліджено вплив зміни напруги зміщення і товщини підкладки 

на спектри і частотні залежності фотовідгуку. Для цього була використана розрахована нами 

 
Рис. 2. Панель А: Т – спектр проходження, L – спектр поглинання. 1, 3 – пропускання і поглинання, 
при напруженості прикладеного до каналу зовнішнього поля ВE 2000 = , 2, 4– без зовнішньої 
напруги ( мВE /0= ). Панель В: Uδ – напруга фотовідгуку, вектор Пойнтінга падаючого 
випромінювання 2/1 смВт . Точки a, b, c позначають частоти 74.0,54.0,1.0=ν  відповідно. На панелі 
D зображено закон дисперсії плазмонів при наявності дрейфу. На панелі С, зображено Фур'є-
компоненти просторового розподілу електричного поля  при частотах, що відповідають точкам a, b, 
c на графіку фотовідгуку. Геометричні параметри: ,5.0 ma µ=  mb µ4.0= , nmdg 20= , ,40 nmD =   

9.121 == sεε , mDs µ1= . Провідність матеріалу гратки ,10*4 117 −= сσ концентрація електронів у 2D- 
газі 2112 10 −= cmn D . 
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вольтамперна характеристика, що відповідає температурі KT 30= . Зростання дрейфової 
швидкості призводить до зменшення часу релаксації імпульсу. Це й зумовлює зменшення 
добротності плазмових коливань, і як наслідок – зростання півширини плазмонного 
мінімуму, поступового його розмивання (Рис. 3 (A,B)).  

 

 
 
На рис. 3. (панелі B, D) досліджено вплив товщини діелектричної підкладки на 

досліджувані характеристики системи. Крива 1 відповідає випадку тонкої (мембранної) 
підкладки. Вплив такої підкладки незначний. Зростання товщини підкладки призводить до 
послаблення плазмонного резонансу зумовленого накладанням на нього інтерференційного 
мінімуму підкладки. Внаслідок цього, фотовідгук і поглинання багатократно зменшуються.  
Проте, підбір товщини підкладки таким чином, щоб частота плазмонного резонансу 
збігалася з частотою інтерференційного максимуму дозволяє значно посилити його 
інтенсивність.  

Висновки. Проведено дослідження реалістичної моделі детектора випромінювання 
терагерцового діапазону, на основі решіткового транзистора з врахуванням наявності 
діелектричної підкладки та залежності часу релаксації імпульсу τ  від температури та 
напруженості прикладеного поля. Продемонстровано, що поява фотовідгуку пов’язана з 
асиметрією Фур’є-компонент за наявності дрейфу. Показано, що при врахуванні реалістичної 
залежності τ  від температури і напруженості поля зміщення, відбувається значне 
«розмивання» плазмонних екстремумів у спектрах пропускання і поглинання структури. 
З’ясовано, що зростання товщини підкладки супроводжується зменшенням інтенсивності 
плазмонних резонансів, що проявляється зниженням інтенсивності плазмон них екстремумів 
у спектрах структури і величини фотовідгуку. Проте, зменшення негативного впливу 
підкладки можна добитися вибираючи її товщину таким чином, щоб частота плазмонного 
резонансу збігалася з інтерференційним максимумом підкладки. 

 
[1] Mikhailov S. A., Recent Res. Devel. Applied Phys. 2, 65 (1999). 
[2] Peralta X. G. at al., Appl. Phys. Lett., 81, 1627 (2002). 
[3] Shaner E. A. at al., Appl. Phys. Lett., 87, 193507 (2005). 
[4] Aizin G. R. at al., Appl. Phys. Lett. 89, 143512 (2006). 
[5] Lyaschuk Yu. M. and Korotyeyev V. V., Ukr. J. Phys. Opt., 13, 3, 142 (2012). 

 
Рис. 3. Спектри пропускання (криві 1, 2, 3) і втрат (криві 4, 5, 6) – панель А, частотна залежність 
фотовідгуку (панель В), при різних значеннях напруженості поля зміщення. Криві 1, 4 відповідають 
випадку смВE /0= , 2, 5, a– смВE /200= , 3, 6, b – смВE /500= .  
Дослідження залежності спектрів поглинання (панель С), пропускання (врізка) і фотовідгуку (панель 
D) від товщини підкладки. Лінії позначені 1, 2, 3 - mmmDs µµµ 57,20,1= відповідно. 
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Методи ЕПР датування, широко використовуються для визначення віку викопних 
знахідок. Вони основані на ЕПР дослідженні радіаційних дефектів, утворених у різних 
матеріалах під впливом природної радіації. Найбільш поширеними з цих методів є метод 
добавкової дози.  Він  передбачає визначення віку з використанням як еквівалентної дози 
природного випромінювання, що оцінюється методом ЕПР так і річної дози природного 
опромінення відповідної області де був знайдений зразок. Важливо недоліком методу є те, 
що річна доза визначається в момент знаходження викопного зразка, в той час як значення 
річної дози може змінюватися протягом усього періоду існування зразку. 

Раніше ідея датувати скам'янілостей уникаючи визначення річної дози була 
запропонована в [1] і застосована для датування раковин молюсків. Необхідною умовою є 
наявність у матеріалі двох незалежних типів парамагнітних центрів з різними часом життя. 
Нещодавно було показано, що іонізуюче випромінювання викликає два типи СО2

- радикалів 
в сучасній емалі і кістці [2] . Ці центри характеризуються різною термічною стабільністю. 
Існує кореляція між термічної стабільності парамагнітного центру та часом його життя. У 
порівнянні з [1] ситуація для біологічних гідроксиапатитів (тобто, зубної емалі та кістки) є 
складнішою, тому що ці два центри тісно пов'язані, і термічна обробка зразка викликає 
трансформацію одного типу СО2

-  радикалів в інший [2]. Це перетворення цілком імовірно 
при тривалому зберіганні викопних зразків.  

Нами було проведене порівняльне дослідження спектрів ЕПР СО2
- радикалів в 

сучасних (γ - опромінених) і викопних зразках зубної емалі. Вивчено як порошкові зразки, 
так і зразки у вигляді пластин, які проявляли орієнтаційну залежність спектрів ЕПР в 
постійному магнітному полі. Встановлено, що співвідношення між кількістю аксіальних і 
орторомбічної центрів, яке визначається з опису форми порошкових спектрів ЕПР або з їх 
орієнтаційної залежності в пластинах, є різним для сучасної і викопної емалі. Припускається, 
що ефект пов'язаний з часовим перетворенням орторомбічних СО2

-   центрів в аксіальні. 
Були розв’язані диференціальних рівняння, що описують цей процес. Запропоновано 
використовувати величину співвідношення аксіальних і орторомбічної СО2

-  центрів, 
вимірювану зі спектрів ЕПР, для визначення віку зубної емалі. Перевага запропонованого 
методу ЕПР датування викопних біоапатитів, є його незалежність від річної дози фонового 
опромінення зразків. 

 
1. R. Grun (1985) ESR-dating without determination of annual dose: a first application on dating 
mollusc shells. ESR Dating and Dosimetry (IONICS, Tokyo), 115-123. 
2. I.P. Vorona et al. (2006) Evidence of annealing-induced transformation of CO2

- radicals in 
irradiated tooth enamel. Radiat. Meas., 41, 577-581. 
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Об’єктами досліджень були епітаксійні плівки GaN, леговані кремнієм до концентрації 

1,6·1019 см-3, вирощенні на підкладках Al2O3 методом газофазної епітаксії з металоорганічних 

сполук (MOCVD). Товщина плівок варіювалась і складала від 2 до 2,5 мкм. 

Спектроскопічні методи, зокрема вимірювання оптичних параметрів, є найбільш 

вигідними для фіксування магніто-польових ефектів через свою чутливість, відтворюваність 

та не руйнівність по відношенню до піддослідної структури. Саме тому як основний метод 

реєстрації змін дефектної структури зразків було вибране оптичне поглинання. Спектральні 

дослідження оптичної густини (ОГ) проводились на спектрофотометрі Specord 210 в 

оптичному діапазоні 350-1100 нм при 300 K с точністю не гірше ніж 0,1 нм. Обробка 

піддослідного матеріалу слабким імпульсним магнітним полем (ІМП) здійснювалась в 

режимі B=60 мТл, t=1, 3, 5 та 8 хв, τ=1,2 мс. Для вивчення довготривалих релаксаційних 

процесів, індукованих ІМП дослідження повторювали протягом часу, необхідного для 

досягнення рівноважного стану, після якого спектри ОГ не змінювались. Як правило, це 

становило 30 діб. 

Вихідний стан досліджуваних структур характеризувався типовими кривими ОГ з двома 

характерними ділянками – прямолінійною, в області краю власного поглинання, та 

осциляційною, яка виникає внаслідок інтерференції на тонкій плівці GaN. Магніто-польова 

обробка різної тривалості по-різному впливає на досліджувану структуру. У спектрах ОГ 

зразка №1, який найменше перебував у магнітному полі, не було зафіксовано яких-небудь 

змін. Очевидно, обробка такої тривалості не здатна призвести до суттєвих змін межі поділу 

фаз плівка-підкладка, або ж ці зміни настільки малі, що не можуть бути зафіксовані даним 

методом. В оптичних спектрах, що відповідають зразкам №2 та №3 було зафіксовано як 

зміну амплітуди осциляційних залежностей досліджуваних кривих, так і зміну частотного 

положення максимумів інтерференційної картини. 

Використовуючи відомий метод, можна оцінити ефективну оптичну товщину d плівки, 

яка формує інтерференційну картину за формулою: 
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де 1λ  та 2λ  - значення довжин хвиль, що відповідають сусіднім пікам інтерференційної 

картини, n – відносний показник заломлення речовини плівки. Застосувавши формулу (1) для 

аналізу кожної інтерференційної кривої, можна отримати часову залежність d(t), зображену 

на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характерною ознакою отриманих кривих (окрім тої, що відповідає зразку №1) є помітний 

мінімум, який, очевидно, пов’язаний із максимальними перетвореннями домішково-

дефектної структури, зумовленими магніто-польовою обробкою. При обробці протягом 3 хв 

мінімум d(t) спостерігався на 13 добу, 5хв – на 7 добу, 8 хв – на 4-5 добу. Залежність часу 

спостереження максимального ІМП-індукованого ефекту від тривалості обробки добре 

апроксимується експонентою (рис. 5): 

 
1−

= treatt
resp et βα , 

 

де α і β – емпіричні константи, для досліджуваної нами структури вони становлять 2,8 та 4,5, 

відповідно; respt  - час, що пройшов після припинення обробки в ІМП до моменту фіксування 

максимального магніто-польового ефекту; treatt  - тривалість магніто-польової обробки. 

Очевидно, що константи α і β – мають чисто емпіричне значення і залежать від роду 

речовини, а для однієї і тієї ж самої речовини – від концентрації носіїв, рівня легування, 

наявності фонових домішок тощо. 

0 2 4 6 8 10 12 14 16

2150

2200

2250

2300

2350

2400

2450

 

 

d,
 n

m

Time, days

 1 min
 3 min
 5 min
 8 min

Treatment regimes

Рис. 1. Залежності ефективної товщини 
плівки d(t) від часу, що минув після 

магніто-польової обробки для зразків з 
різною дозою експозиції. 
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Рис. 2. Залежність часу спостереження 
максимального магніто-польового 

ефекту від тривалості обробки в ІМП. 
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Аналізуючи фізичні процеси, які б могли призвести до отриманих нами 

експериментальних результатів, необхідно врахувати мізерність енергії отриманої зразками у 

магнітному полі при вибраних нами режимах обробки. Вона становить 5103.0 −⋅≈BBµ  еВ 

( Bµ  - магнетон Бора, B  - магнітна індукція), в той час як теплова енергія руху електронів 
1103.0 −⋅≈kT  еВ. Тобто енергія, отримана зразком у магнітному полі на кілька порядків 

менша за теплову. Це свідчить про неможливість використання класичного енергетичного 

підходу для пояснення процесів магніто-індукованих перетворень. 

Враховуючи умови нашого експерименту, найбільш сприйнятливим механізмом, здатним 

пояснити зафіксовані перетворення є спіновий. Він полягає в переорієнтації спіну електрона, 

що входить до складу атома, який формує дефектний комплекс. Внаслідок цього атом 

переходить із синглетного (S) стану в триплетний (Т), і комплекс, до якого входить цей атом, 

може зруйнуватись. Зрозуміло, що в такий спосіб руйнуються не всі комплекси, а тільки ті, 

для атомів яких BUU BST µ~− , де TU  та SU - потенціальні енергії атома в Т та S станах, 

відповідно [1]. Подальша міграція новоутворених дефектів, які є продуктами розпаду 

домішково-дефектних комплексів, і визначає часову еволюцію дефектної підсистеми 

обробленого матеріалу. 

Очевидно, що ці дефекти рухаються до своїх природних стоків, зокрема до поверхні 

матеріалу. Внаслідок цього змінюється домішково-дефектний склад приповерхневої області 

напівпровідника, що у свою чергу, змінює її фізичні параметри. На користь таких процесів 

вказують немонотонні зміни спектрів оптичного відбиття [2] та фазового складу при 

поверхневої області [3] після такого типу магніто-польових обробок. Характерною 

особливістю досліджених нами процесів є їхня зворотність. Нами було зафіксовано 

повернення до стану, близького до вихідного протягом 30 діб. 
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 Необхідність визначення характеристики дисперсії електромагнітної хвилі ω(k), як 
основної фундаментальної властивості досліджуваного об’єкту, стимулює проведення 
досліджень за межами діапазону кутів падіння θ монохроматичного випромінювання λm на 
призму повного внутрішнього відбиття. Використання спектральних характеристик у 
дослідженні явища поверхневого плазмонного резонансу (ППР) додає до кутової дисперсії 

sinθ1)(
m

k λω =  залежність ω(k) у вигляді k = 1/λ, що підвищує інформаційну здатність та 

достовірність виміряного результату. При цьому, однак, постає питання інтерпретації 
неелементарних спектрів на предмет визначення компонентного складу та їх параметрів. 
Використання для апроксимації спектрів функцій Лоренца чи Гауса, що має місце в деяких 
роботах, не завжди обґрунтоване. Тому метою даної роботи ставиться спроба порівняльного 
аналізу спектрів ППР використанням відомих методів апроксимації на прикладі спектральної 
характеристики ρ(λ) нанорозмірної плівки Au (d = 50 nm), де ρ=Rs

2-Rp
2 – поляризаційна 

різниця коефіцієнтів відбиття лінійно поляризованих хвиль з ортогональними азимутами. 
Виявлено яскраву асиметрію профілю в спектрах параметра ρ(λ). Більше того, ця асиметрія в 
ряду сімейства кутових спектрів набуває дзеркального положення щодо практично 
правильної за формою резонансної кривої ρ(λ)θ=50

0 [1]. 
Розглянемо апроксимацію функціями Гауса та Лоренца експериментальних 

спектральних залежностей поляризаційної різниці для кута падіння світла 50 градусів. Під 
час апроксимації були вокористані наступні математичні вирази: 

Гаусіан Лоренцоніан 
2
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де А - амплітуда,  w- напівширина, z - положення максимума за частотою. 
Яскраво виражена асиметрія профілю спектрів свідчить про необхідність розкладання 

на елементарні компоненти. Крітеріями слугували по-перше, ідеальне заповнення 
експериментальної залежності та сумарної апроксимуючої функції (зливаються відповідні 
криві), а по-друге, досконале заповнення виявляється можливим тільки за участі мінімальної 
кількості компонент. 

В якості ілюстрації на рис. 1 наведені результати розкладання на компоненти спектру, 
отриманого при куті падіння θ = 500 та відповідні параметри у табл.1. 

Табл.1 Параметри гаусіанів та лоренцоніанів 
Параметри функцій Гауса Параметри функцій Лоренца 
G1 G2 G3 L1 L2 
A1=0.08 
Z1=2.45 
W1=0.9 

A2=0.77 
Z2=3.37 
W2=0.68 

A1=0.128 
Z1=4.4 
W1=0.93 

A1=0.775 
Z1=3.37 
W1=0.34 

A2=0.07 
Z2=4.6 
W2=0.3 
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Рис.1 Апоксимація залежності ρ(w)θ=50

0 : а) функціями Гауса, б) функціями Лоренца. 
 
Було використано вироблену методику визначення величини нерезонансної 

компоненти [2] в спектрах ρ(w). Після виконання операцій віднімання нерезонансних 
залежностей від відповідних експериментальних наведено результат апроксимації отриманих 
після віднімання результатів функціями Гауса та Лоренца.  

В отриманих характеристиках ρ(w)θ=50
0 при апроксимації функціями Гауса як до 

віднімання нерезонансної компоненти так і після виявлено три резонансні складники, 
апроксимація ж функціями Лоренца дає у випадку не врахування нерезонансної компоненти 
- дві компоненти, а після врахування - три. На рис.2 подано розкладання залежності  ρ(w)θ=50

0 

нормованої на нерезонансну компоненту.  

1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
-0,1

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

ρ,
 a

bs
.u

n.

ω, 1015 Hz

 G1
 G2
 G3
 Σ G
 exper.

а)

1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

-0,2

-0,1

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

ρ,
 a

bs
.u

n.

ω, 1015 Hz

 exper.
 L1
 L2
 L3
 Σ L

б)
Рис.2 Апроксимація залежності ρ(w)θ=50

0 після віднімання нерезонансої компоненти: 
а) функціями Гауса, б) функціями Лоренца. 

 
Табл.2 Параметри гаусіанів та лоренцоніанів після віднімання нерезонансної 

компоненти 
Параметри функцій Гауса Параметри функцій Лоренца 
G1 G2 G3 L1 L2 L3 
A1=-0.065 
Z1=2.65 
W1=1.4 

A2=0.662 
Z2=3.38 
W2=0.69 

A1=0.03 
Z1=4.35 
W1=0.75 

A1=-0.16 
Z1=2.63 
W1=0.81 

A2=0.76 
Z2=3.395  
W2=0.36 

A3=-0.0775 
Z3=3.8 
W3=0.48 
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Наступним етапом було використано апроксимацію спектрів поляризаційної різниці 

резонансом Фано: ( )
1

)( 2

2

+
+

=
ε
εσ qE , де q - феноменологічний параметр асиметрії форми лінії, 

( )
G

EE F−
=

2ε - нормована енергія, FE - резонансна енергія, G - його ширина. Параметр q в 

работі Фано символізував відношення ймовірностей переходу в дискретний стан та в 
безперервний континуум. При ∞→q форма лінії визначається лише переходом у 
дискретний стан й описується стандартним симетричним лоренцовим профілем. Цей 
резонанс має асиметричний профіль, виникаючий у результаті інтерференції двох хвильових 
процесів. Природа інтерферуючих процесів може бути різноманітною, тому такий резонанс 
носить універсальний характер та проявляється в багатьох фізичних системах. 
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Рис.3 Апроксимація залежності ρ(w)θ=50

0 резонансом Фано:  
а) до віднімання нерезонансої компоненти (G=0.75, q=10, FE =3.32),  

б) після віднімання (G=0.6, q=45, FE =3.35). 
 
Було проаналізовано параметри напівширини та положення максимумів при 

розкладанні. Саме апроксимація функціями Гауса дала можливість побудувати монотонні 
дисперсійні залежності (без зламів характеристики w(k)), що й стало вирішальним критерієм 
у виборі типу апроксимуючих функцій. Розкладання нормованої спектральної залежності 
ρ(w) на компоненти дозволило нам реєструвати довго та короткопробіжний поверхневий 
плазмон-поляритон [3], описані в [4] та ідентифікувати їх як поляритонні хвилі на зовнішній 
і внутрішній поверхні металевої плівки відповідно. 

Література: 
1. Б.К. Сердега, Л.С. Максименко,О.Н. Мищук, С.П. Руденко, М.А. Стеценко / Материалы 
всероссийской Интернет – конференции с международным участием  «Нанотехнология в 
теории и практике».-Россия. Казань.- 22 мая 2013. с. 119-126. 
2. L.S. Maksimenko, O.N. Mischuk, B.K. Serdega, M.A. Stetsenko / Матеріали XIV міжнародної 
конференції «Фізика і технологія тонких плівок та наносистем» (МКФТТПН - XIV).-Україна. 
Івано-Франківськ.- 20 – 25 травня 2013. с. 138. 
3. Stetsenko M. A. Proc. IX Int.Conf. «Electronics and Applied Physics», Nov. 23-26, 2013, Kyiv, 
pp.187-188. 
4. H. Yoon, S. A. Maier, D. C. Bradley, P. N. Stavrinou, Optical Materials Express 1, 6 (2011). 
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ІЧ та КР спектроскопії як методи встановлення будови 
комплексних сполук d-металів 
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Серед важливих методів ідентифікації комплексних сполук, що відіграють важливу 

роль в медичній практиці, є інфрачервона (ІЧ) та спектроскопія комбінаційного розсіювання 
(КР). Спектри КР є чутливими до природи хімічного зв’язку як в молекулах органічних 
сполук, так і їх металокомплексах. Тому їх аналіз при встановленні будови по важливості 
прирівнюється до аналогу так званих «відбитків пальців». Такі ж характеристичні смуги 
поглинання відповідних функціональних груп молекул містять також і спектри ІЧ. При 
цьому спектри ІЧ та КР в значній мірі доповнюють одне одного. В даній роботі ми показали 
можливість застосування ІЧ та КРС до вирішення питання про будову комплексу Pd(II) з N-
гідрокси-4-[(піридин-2-ілкарбамотіоїл)аміно]бутанамідом (H4L) складу [Pd((H4L)Cl2] (схема).  
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NH
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ІЧ спектри реєстрували на спектрометрі Nicolet (Thermo Electron Corporation) в діапазоні 
частот від 4000 до 500 см-1 (рис.1). Спектри КР реєстрували в геометрії розсіювання назад за 
допомогою спектрометра Labram HR800 при збудженні випромінюванням аргон-
криптонового-лазеру з довжиною хвилі 514.5 нм (рис.2).  
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Рис. 1. ІЧ спектри [Pd(H4L)Cl2] та H4L в діапазоні від 4000 до 600 см-1. 
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Аналіз ІЧ спектрів комплексу та вихідного ліганду показав, що високочастотна область 
містить ряд смуг поглинання валентних коливань NH груп при 3216 (H4L), 3249 см-1 
(комплекс) та асиметричних і симетричних коливань (-CH2-) груп при 3042 (H4L), 3064 
(комплекс) та 2806 (H4L), 2984 см-1 (комплекс). Крім того, високочастотна область молекули 
ліганду містить слабо виражені розширені смуги поглинання при 3453 та 3623 см-1, що 
відповідає валентним коливанням внутрішньолігандних водневих зв’язків. З даних 
результатів випливає, що комплексоутворення привело до зміщення смуг поглинання 
валентних коливань NH та (-CH2-) груп комплексу у високочастотну область відповідно на 
∆ν=33 та (22-178) см-1 [1]. В КР спектрі комплексу наведеним групам відповідають піки при 
3241 (NH), 3061 (=CH)Py, 2973, 2939 см-1 (-CH2-)as+s (рис. 2).  
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Рис. 2. Спектри КРС [Pd(H4L)Cl2] 

ІЧ спектр ліганду в діапазоні 1660-1465 см-1 містить смуги поглинання валентних 
коливань карбонільної групи ν(С=О) при 1660, деформаційних коливань δ(NH) при 1631, та 
коливання піридинового ядра при 1536, 1465 і δ(-CH2-) при 1435 см-1. В ІЧ спектрі комплексу 
цим групам відповідають смуги поглинання при 1733 ν(С=О), 1628 δ(NH), 1695, 1563, 1489  
(-С=С-)Py, 1448 δ(-CH2-). В КР спектрі комплексу цим групам відповідають піки при 1729 
ν(С=О), 1596, 1542 (-С=С-)Py, 1542 δ(NH), 1446 δ(-CH2-) [1]. Ключовим в наборі наведених 
смуг поглинання є те, що частота валентних коливань карбонільної групи зміщена у 
високочастотну область на ∆ν=73 см-1, що свідчить про відсутність її участі в 
комплексоутворенні до центральної іону металу. Натомість, зміщення смуг поглинання, що 
відповідають за коливання піридинового ядра свідчать про участь його в 
комплексоутворенні за рахунок утворення координаційного зв’язку Pd→NPy. При цьому, в 
КР спектрі наявність зв’язку Pd→NPy характеризує пік при 391 см-1. Крім того, спектр КР 
містить піки при 324 та 216 см-1, що відповідають зв’язкам Pd-Cl та Pd→S.  

Таким чином, аналіз спектрів ІЧ та КР повністю взаємодоповнюють один одного та 
підтверджують запропоновану нами будову комплексу на схемі. Координація H4L в 
комплексі відбувається хелатним способом через атоми азоту та сірки 
піридинілтіосечовинного фрагменту. Карбонільна група участі в комплексоутворенні не 
приймає. А вакантні координаційні місця в оточенні металу займають хлорид аніони, що 
підтверджує наявність в КР піку при 324 см-1. 

Щира подяка висловлюється В.М. Джагану за виміри спектрів КРС. 

[1]. Казицына Л.А., Куплетская Н.Б. Применение УФ-, ИК- и ЯМР-спектроскопии в 
органической химии. Учеб. Пособие для вузов. – М., «Высш. школа», 1971. 
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Властивості SERS-підкладок сформованих вакуумним 
термічним напиленням золотих наноплівок 

О.М. Грещук, П.Є. Шепелявий, В.С. Єфанов, М.Я. Валах, В.О. Юхимчук 
 

Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова 

НАН України, e-mail: Hreshchuk@gmail.com 

В останні роки оптичні властивості мікро - та нанорозмірних металевих частинок, 
отриманих різноманітними фізичними та хімічними методами, є об’єктом інтенсивних 
теоретичних та експериментальних досліджень [1]. Інтерес до цього типу структур 
зумовлений як цікавими фундаментальними ефектами в металах при зменшенні їх розмірів, 
так і перспективами практичного застосування металевих наноструктрур. Зокрема, 
можливістю збудження в них плазмонів, що є необхідною умовою реалізації поверхнево 
підсиленого раманівського розсіювання в різних сполуках (в англійській літературі SERS), 
підсилення генерації другої гармоніки, підвищення ефективності випромінювальної 
рекомбінації та переносу заряду та інших процесів в молекулярних та напівпровідникових 
системах, що розташовані в безпосередній близькості до металевої структури [2]. Ефект 
SERS зумовлений гігантським збільшенням перерізу раманівського розсіювання молекул, 
адсорбованих на шорсткій металевій поверхні (так званій SERS-підкладці), нерівності якої 
мають розміри значно менші за довжину хвилі збуджуючого лазерного випромінювання. 
Збільшення раманівського сигналу при використанні SERS-підкладок в порівнянні з 
традиційним методом розсіяння може сягати багатьох порядків, і суттєво залежить від 
матеріалу підкладки (найчастіше це срібло або золото), розмірів металевих наноструктур, 
відстані між ними та їх форми. Численні теоретичні та експериментальні дослідження 
показали що основний внесок в SERS дає ефект збільшення локального електромагнітного 
поля поблизу поверхні металевих наночастинок внаслідок збудження в них поверхневих 
(локалізованих) плазмонів [3]. Додаткове підсилення розсіювання може спостерігатися для 
молекул, які адсорбовані безпосередньо на металевій поверхні за рахунок резонансного 
перенесення заряду [3]. Для технічної реалізації ефективних підкладок необхідно розробити 
технологію формування масивів металевих нанооб'єктів, які об'єднані у систему з 
можливістю варіації параметрів, як окремих нанооб'єктів (форма, розмір), так і системи в 
цілому (відстань між нанооб'єктами, ступінь впорядкування, симетрія). Метою даної роботи 
була розробка ефективних SERS-підкладок із однорідним підсиленням сигналу по всій 
площі. Для формування SERS-підкладок, було використано метод термічного осадження 
золота у вакуумі (10-5 мм. рт. ст.). Номінальна товщина осадженого золота варіювалася від 1 
до 12 нм з кроком 1 нм. Точність товщини осаджених плівок контролювалася за допомогою 
кварцового резонатора в процесі їх розпилення. Отримані зразки відпалювалися протягом 
10 хвилин в атмосфері повітря. Температура відпалу варіювалася від 250 до 450оС з кроком 
50оС. Спектри пропускання та відбивання отриманих структур реєструвалися на 
спектрометрі Shimadzu UV-3600, а морфологія поверхні на скануючому електронному 
мікроскопі Mira 3 Tescan. Раманівські спектри реєструвалися на спектрометрі ДФС-52. Для 
збудження спектрів використовувалося випромінювання Ar+ лазеру. В ролі аналіту, який 
наносився на золоті наноострівці використовувався органічний барвник родамін 6G. 
Дослідження показали, що плівки з номінальною товщиною до 10 нм є метастабільними, і 
на повітрі з часом трансформуються в наноострівці. Нами було встановлено, що для даних 
плівок розміри нанострівців і, відповідно смуга плазмонного поглинання, визначаються з 
номінальної товщиною осадженого золота. Оскільки процес самоіндукованої трансформації 
плівок в наноострівці відбувається досить повільно, причому зі збільшенням номінальної 
товщини осадженої плівки час трансформації також зростає, в подальшому, всі плівки 
відпалювалися. 
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Рис. 1. СЕМ-зображення та спектри поглинання SERS-підкладок, сформованих 
осадженням золота з номінальною товщиною 4 нм: а – безпосередньо після 
осадження; б - після додаткового відпалу при температурі 250оС; в - після додаткового 
відпалу при температурі 450оС.  
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Як показали дослідження, іншим чинником, який суттєво впливає на розміри та 
форму нанострівців є температура термічного відпалу вихідних плівок. Проведення СЕМ 
досліджень вихідних та відпалених плівок із різною номінальною товщиною осадженого 
золота дозволило прослідкувати як процес 2D-3D трансформації плівок, так і процес 
подальшого росту наноострівців. На рис. 1 наведено СЕМ зображення плівок золота з 
номінальною товщиною 4 нм безпосередньо після осадження (a) та після наступних відпалів 
в атмосфері повітря при температурах 250 та 450оС (б, в). Видно, що в залежності від 
температури відпалу формуються масиви наноострівців з різними розмірами та формою. 
Вже при відпалі при температурі 250оС нанометрова плівка трансформується в наноострівці. 
При температурі відпалу 450оС формуються масиви наноострівців, що мають двомодових 
розподіл за формою: еліпсоїди та сфери (в).  

Подібні трансформації спостерігаюься і для плівок з іншими номінальними 
товщинами осадженого золота. Однак потрібно зазначити, що при збільшенні товщини 
плівки, зростає і температура відпалу, при якій починаються 2D-3D трансформація. Як 
показали дослідження варіювання часу відпалу даних плівок при сталій температурі не 
призводило до суттєвих змін морфології поверхні і, відповідно, їх отичних характеристик. 
Відпал вихідних плівок призводить до суттєвих змін у їх морфології, відповідно 
змінюються і спектри поглинання. Як видно з рис. 1 смуги плазмонного поглинання 
зміщуються у високочастотний бік, а їх напівширини суттєво зменшується. Необхідно 
звернути увагу на особливість спектру поглинання (в), для якого проявляється два 
максимуми. Причому в даному випадку напіширина смуги зменшуються приблизно в два 
рази. Виникнення двох смуг поглинання може бути зумовлено двома механізмами. По-
перше, наявністю наноострівців, що мають форму видовженого еліпсоїда, для яких частота 
плазмонних коливань вздовж і поперек буде різною і, по-друге, двухмодовим розподілом 
наноострівців за розмірами. Дослідження наноструктур методом СЕМ показали, що в 
даному випадку мають місце обидва фактора, однак перший фактор є домінуючим. Дійсно з 
рис. 1, видно, що певна частина наноострівців має видовжену форму та існує двухмодовий 
розподіл за розмірами.  

Таким чином, аналіз спектрів поглинання від структур, сформованих при відпалах в 
діапазоні температур 250-450оС, свідчить про можливість настроювання максимумів смуг 
поглинання за допомогою варіювання номінальної товщини осадженої плівки та 
температури відпалу. Крім того зазначимо, якщо номінальна товщина осадженої золотої 
плівки однакова по всій підкладці, то і морфологія сформованих наноструктур на поверхні 
підкладки досить подібна, що дозволяє говорити про подібність оптичних параметрів 
сформованих плівок. Щоб збільшити ефективність SERS-підкладок необхідно збільшити 
інтенсивність смуг плазмонного поглинання та зменшити їх напівширину. Для цього з 
одного боку можна збільшувати час термічного відпалу наноструктур, але цей процес може 
також призводити до формування двухмодового масиву нанострівців з різними відстанями 
між ними.  
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Результати досліджень фотолюмінесцентних (ФЛ) властивостей нанокристалів (НК) 
CdTe окреслили нові перспективні напрямки їх застосування, а саме - в якості матеріалів для 
світлодіодів, люмінофорів, сонячних елементів, флуоресцентних міток тощо. Проте, на 
шляху до практичного використання в серійному виробництві необхідно досягти високого 
рівня стабілізації НЧ, здешевити синтез наноструктур, досягнути високого квантового 
виходу у випадку використання у світловипромінючих пристроях.  

В роботі методом колоїдного синтезу було синтезовано НК CdTe. В якості 
стабілізуючого покриття НЧ застосовувалася тіогліколева кислота (ТГК). Для досягнення 
високої стабільності протягом тривалого часу, а також можливості практичного 
використання, було реалізовано заміщення стабілізуючого шару ТГК желатином. Желатин є 
лінійним високоасиметричним поліпептидним полімером білкової природи, елементарна 
ланка якого представлена в ізоелектронному стані у вигляді формули H2N-R1-COOH, що 
складається з амінових (H2N), карбоксильних (COOH), полярних і неполярних основних і 
кислотних груп (R1). Завдяки цьому желатин є хорошим дисперсійним середовищем для 
нано- і мікрочасток. При цьому желатин є зворотнокоагулюючим колоїдом, що дозволяє 
використовувати його для стабілізації поверхні НК не лише шляхом їх включення в 
полімерні плівки желатину, а і дозволяє отримувати колоїдні розчини НК CdTe, в яких 
желатин виступає в ролі стабілізатора. Крім того, желатин є доступним, дешевим і 
нетоксичним матеріалом. 

Контроль за параметрами НЧ 
здійснювався за допомогою досліджень 
спектрів фотолюмінесценції (ФЛ). 
Збудження ФЛ здійснювалося за 
допомогою лазерного діода (405 нм) 
потужністю 30 мВт при температурі 
293 К. 

Порівняння спектрів ФЛ НК CdTe 
в колоїдному розчині при різних 
стабілізаторах зображено на Рис. 1. 
Аналіз спектрів показує, що ФЛ НК 
стабілізованих і ТГК, і желатином 
складається з двох каналів 
випромінювання, а саме: 
високоенергетичного (~ 510 нм) та 
низькоенергетичного (~ 585 нм). 
Природа високоенергетичного каналу ФЛ пов’язана з випромінюванням екситонів, а 
низькоенергетичного з рекомбінаційним випромінюванням за участі дефектних станів НК. 
Внесок даних каналів випромінювання відрізняється для різних стабілізаторів. У колоїдних 
розчинах НЧ стабілізованих желатином внески обох каналів випромінювання практично 
однакові. А при стабілізації тіогліколевою кислотою випромінювання через дефектні стани 
значно менше ніж випромінювання екситонної природи, що відповідає вищому рівню 
стабілізації. Це пов’язано з тим, що при заміні стабілізатора ТГК, який блокував та 
нейтралізував дефектні стани на поверхні НК, на желатин спостерігається незначний ріст 

 
Рис. 1. Спектри ФЛ (293 К) колоїдного розчину 
НК CdTe (1) та розчину сформованих на їх основі 
структур типу ядро / оболонка CdTe / желатин (2)  
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гідродинамічного радіусу та збільшення дефектності НК CdTe. Дані факти підтверджуються 
зсувом висоенергетичної складової смуги випромінювання у низькоенергетичну область (від 
510 нм до 524 нм) та ростом вкладу низькоенергетичного каналу випромінювання для НК 
стабілізованих желатином в порівнянні з НК стабілізованими ТГК. Тому для стабілізації в 
колоїдних розчинах доцільно використовувати НК CdTe стабілізовані ТГК. 

 З огляду на важливість формування адагуляційних структур на основі НК 
синтезованих в колоїдних розчинах для практичного застосування на скляні підкладки були 
осаджені НК CdTe стабілізовані желатином і ТГК. Результати спектральних досліджень ФЛ 
таких структур зображено на рис. 2. Помітно, що при формуванні адагуляційних структур 
спектри НК CdTe стабілізованих ТГК зазнає значних змін. Зокрема, різко зростає вклад 
дефектних центрів у ФЛ та сильно спадає інтенсивність екситонного випромінювання, яке до 
того ж зміщується в довгохвильову область (з 510 нм до540 нм). Це свідчить про збільшення 
розмірів та дефектності НК. Така тенденція не спостерігається для НК CdTe впроваджених в 
полімерну плівку желатину де чітко помітні смуги випромінювання відповідних каналів без 
жодних зміщень відносно початкових НК в колоїдному розчині стабілізованих ТГК. У 
випадку НК оточених мікросферою желатину спектральні залежності ФЛ набувають 
проміжного вигляду, до двох вищезазначених випадків адагуляційних структур. Збільшення 

внеску дефектних центрів у 
люмінесцентні властивості даного типу 
адагуляційних структур та зменшення 
інтенсивності випромінювання 
екситонної природPи. Однак таке 
зменшення інтенсивності ФЛ все ж 
менш значне ніж для випадку НК CdTe, 
стабілізованих ТГК. Отримані дані 
свідчать про те, що використання 
желатину в якості стабілізатора в 
адагуляційних покриттях дозволяє 
отримувати структури, які більш близькі 
за властивостями до початкових НК. 

Беручи до уваги властивості 
міжмолекулярної взаємодії молекул 
желатину та опираючись на отримані 
результати ФЛ досліджень можна 
стверджувати, що навколо НК CdTe 
формується більш щільний ізолюючий 
шар, ніж за умов використання ТГК в 

якості стабілізатора. Це, в свою чергу, приводить до збільшення ступеня стабілізації за 
рахунок електростатичного та стеричного факторів. Даний висновок підтверджується 
практично незмінними ФЛ властивостями НК CdTe в желатині після 1,5 - 2 роківзберігання. 
Окрім цього отримані НК CdTe дозволяють отримати адагуляційні структури, що 
характеризуються високим значенням адгезійної здатності до підкладки. Отримана методика 
стабілізації НЧ CdTe желатином має перспективи в напрямку практичного застосування в 
наноелектроніці та медицині. 
 

 

 
Рис. 2. Спектри ФЛ адагуляційних структур НК 
CdTe: 1 – стабілізованих ТГК; 2 – впроваджених 
в полімерну плівку желатину; 3 – впроваджених в 
мікросфери желатину. 
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Перерозподіл концентрації носіїв заряду та домішок в деформованих кристалах в 

значній мірі характеризується наявністю дислокацій, які є ефективними стоками для зарядів 
та дефектів, особливо на поверхні кристалу. Зміна дефектного фону в кристалі при дії 
навантаження впливає на концентрацію та рухливість носіїв заряду, з якими пов`язана 
електропровідність напівпровідника. 

В роботі використовувались монокристали кремнію р-типу провідності, вирощені за 
методикою Чохральського, марки КДБ (ρ=10-20 Ом·см) двох типів: 1) кремній для 
радіоелектроніки – так звані «бездислокаційні» монокристали, на поверхні (111) яких, після 
травлення у селективному травику, концентрація трикутних ямок травлення не перевищує 
102 см-2; 2) монокристали «сонячного» кремнію, на поверхні (111) яких, внаслідок великої 
концентрації фонових домішок вуглецю та кисню, були виявлені 4-кутні пірамідки. У 
формуванні таких кластерів можуть приймати участь оксидні шари кремнію, точкові 
дефекти, а також шари з різними структурними станами кремнію, зокрема альфа-кремній. 

Омічні контакти, у вигляді двох смужок  шириною 1,5 мм біля торців зразка, на 
площинах (111) створювались напиленням алюмінію у вакуумі. 

Вимірювання електропровідності (двозондовим методом) проводилось у кріостаті за 
тиску залишкових газів порядку 10-3 Па в процесі прикладання одновісного стиску до торців 
(у напрямку [ 211 ]) силою від 15 до 40 МПа з швидкістю деформації 8 або 32 мкм/хв. 
Опромінювали зразки повним спектром рентгенівського випромінювання (W-антикатод, 
50 кВ, 10 мА). 

В процесі деформації опір не опромінених бездислокаційних зразків  поступово 
зростає та досягає насичення після чотирьох циклів стиск-розтиск. Подальше навантаження 
не призводить до суттєвого збільшення опору зразків. 

Зміна електропровідності монокристалів кремнію в процесі пружної деформації 
обумовлена рядом факторів. Виділими головні із них, які можуть впливати як на зменшення, 
так і на збільшення опору кристалів p-Si при  дії механічних навантажень: 

1) Процеси, які призводять до зростання опору p-Si. Поступове і тривале збільшення 
опору зразка спостерігається між окремими одинаковими циклами деформації та у випадку 
призупинки стиску (протягом 1÷2 годин). Це свідчить про дифузійні процеси в кристалічній 
гратці, в яких беруть участь точкові або невеликі скупчення дефектів. Названі дефекти 
дифундуючи захоплюють основні носії заряду, що спричинює зменшення провідності 
експериментальних зразків. 

Для не опромінених кристалів зростання опору при збільшенні (стик) та зменшенні 
(розтиск) навантаження можна пояснити процесом руху дислокацій, які захоплюють на себе 
основні носії заряду. У пружно деформованій кристалічній гратці виникають сили, які 
спричиняють рух дефектів, їх коагуляцію в кластери та конденсацію на дислокаціях. Названі 
дефекти, коагулюючи у більші кластери, у вигляді мікропор, скупчень міжвузельного 
кремнію та домішок, дифундуючи захоплюють основні носії заряду. Накопичення таких 
дефектів у кристалічній гратці спричиняє зменшення її провідності. 

Крім того, за рахунок гетерування поверхнею (особливо під напиленими металічними 
контактами) дефектів із об’єму напівпровідника, збільшується їх кількість у 
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приповерхневому шарі кремнію. Це, відповідно, також призводить до зменшення рухливості 
основних носіїв заряду (внаслідок збільшення їх розсіювання), а отже, і до збільшення опору. 

В процесі розтиску опір експериментальних зразків продовжує зростати. Це можна 
пояснити незначним збільшенням міжатомної відстань для Si, що спричинює  прискорення 
дифузії дефектів до поверхні. Крім того в кремнії при дії навантаження, крім руху 
дислокацій, відбувається також прогин закріплених на кінцях дислокацій. Повернення до 
початкового положення (при розтиску) таких дислокаційних петель прогину також 
призводить до захоплення ними заряду, який приймає участь у струмопереносі. 

2) Процеси, які призводять до зменшення опору p-Si. Можливе зменшення опору 
кристалів кремнію зі збільшенням навантаження пов’язано із зменшенням поздовжньої 
ефективної маси важких дірок та відповідним збільшенням їх рухливості при стиску. 
Деформація кристалічної гратки p-Si може спричинити зміну структури його енергетичних 
зон, що, в свою чергу, призведе до зміни співвідношення між концентраціями важких та 
легких дірок. Таке зміщення зон енергії легких та важких дірок змінює їхню концентрацію зі 
збереженням повної концентрації дірок, але такий перерозподіл дірок змінює 
електропровідність за рахунок різної рухливості важких та легких дірок. 

Отже, під час стиску кристалічної гратки, як було сказано вище, може мінятись 
співвідношення між важкими і легкими дірками, зменшення ефективної маси важких дірок 
та, як наслідок, відповідне зростання провідності зразків. 

Для не опромінених бездислокаційних кристалів, при одновісному стиску внесок у 
величину опору процесу 1 суттєвіший за внесок процесу 2, тому опір зростає. 

Внесок у величину опору процесу 1 та 2 в опромінених зразкає є співмірний під час 
збільшення навантаження. Зростання опору за рахунок процесу 1 компенсується його 
зменшенням за рахунок роцесу 2. Дія радіації супроводжується генеруванням в кремнії 
точкових дефектів (міжвузлових атомів Si), які відіграють роль стопорів для руху дислокацій. 
Це, відповідно, зменшує роль процесу 1 на характер зміни опору опромінених кристалів при 
механічному навантаженні. 

Величина поздовжнього опору сонячного кремнію (опроміненого та не опроміненого) 
змінюється на відносно малу величину та при збільшенні величини навантаження дещо 
зменшується. Зростання опору спостерігається тільки після першого розтиску. Тому можна 
припустити, що для таких експериментальних зразків внесок процесу 2 є суттєвішим за 
внесок процесу 1 при збільшенні механічного навантаження. Тобто у таких кристалах процес 
руху дислокацій є дуже затруднений. Дефекти, які є у приповерхневій області, і яким 
відповідають 4-кутні пірамідки травленя, є стопорами для руху дислокацій, які можуть 
захоплювати на себе основні носії заряду. Крім того, на фоні великої кількості існуючих 
поверхневих дефектів сонячного кремнію, внесок у процеси струмопереносу додаткових 
дефектів, які рухаються із об’єму кремнію не є суттєвим. Це також спричинює зменшення 
внеску процесу 1 на електропровідність пружно деформованого сонячного кремнію. 
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Особливості температурних залежностей спектрів 
фотолюмінесценції донорно-акцепторних пар кристалів CdTe:Cl 

О. П. Лоцько, С. М. Калитчук 
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Високоомні монокристали телуриду кадмію є перспективним матеріалом для 

виготовлення детекторів іонізуючого випромінювання [1]. Дослідження та уточнення 
фізичних властивостей цього матеріалу і детальне вивчення трансформації тонкої дефектної 
структури методом низькотемпературної фотолюмінесценції (ФЛ) на даний час не втратили 
своєї актуальності. 

Як відомо, в монокристалах CdTe:Cl формуються дефектні комплекси, які 
складаються з акцепторної вакансії металу, яка захоплює два електрони до повного 
заповнення обірваних зв’язків і відповідної донорної домішки, що віддала один електрон, ‒ 
так звані А-центри. Для монокристалів CdTe:Cl з NCl= 5·1018см-3 в спектральній області 
енергій (1,3–1,5) еВ спостерігається широка смуга ФЛ, пов’язана з випромінювальною 
рекомбінацією донорно-акцепторних пар (ДАП) та Y-смуга, пов’язана з рекомбінацією 
екситонів зв’язаних на дислокаціях з відповідними фононними повтореннями. В роботі 
проведено вимірювання та аналіз спектрів ФЛ монокристалів CdTe:Cl вирощених методом 
Бріджмена у температурному діапазоні (5,5-100) К. 
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Рисунок 1. Спектри ФЛ монокристалів CdTe:Cl з NCl=5·1018 см-3 в області (1,3–1,5) еВ 

Як видно з рис. 1. із збільшенням температури монокристалів CdTe:Cl інтенсивність 
усіх смуг ФЛ з відповідними фононними повтореннями зменшується, а при температурах 
100 К повністю гаситься. Встановлено, що інтегральна інтенсивність ФЛ зразків в залежності 
від температури монотонно зменшується. Отримані результати є важливими, зокрема при 
визначенні параметрів електрон-фононної взаємодії в монокристалах телуриду кадмію. 

 

[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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Реверсивні зміни як основа резистивного процесу в GeSe 
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При освітленні халькогенідних скловидних напівпровідників (ХСН) світлом з 

довжиною хвилі, що відповідає міжзонному поглинанню, властивості даних матеріалів 
змінюються, такі як механічні, оптичні (зсув краю власного поглинання, зміна показника 
заломлення) та фотоелектричні, а також розчинності в селективних травниках. Особливістю 
фотоіндуктивних змін в тонких плівках ХСН є те, що ці зміни мають дві компоненти – 
реверсивну та нереверсивну. Практичне застосування ХСН в якості резиста пов'язувалось 
саме із нереверсивною компонентою, що спостерігається у термічно напилених шарах. 
Термічно напилені плівки ХСН характеризуються наявністю значної кількості пор та пустот 
(особливо в плівках напилених під кутом) та «неправильних» гомополярних зв’язків. 
«Заліковування» цих дефектів при експонуванні призводить до зміни розчинності плівок, 
понижуючи її, і є основою для їх використання в якості фоторезистів. У напилених та 
відпалених при Tg (температура розм’якшення даного халькогеніду) шарах вище описані 
нереверсивні зміни відсутні. В таких плівках спостерігаються лише незначні перехідні 
фотостимульовані структурні зміни, які існують тільки під час освітлення і швидко 
релаксують після вимкнення світла, та малі реверсивні зміни, що можуть бути ліквідовані 
відпалом при Tg. 

У наших попередніх дослідженнях вперше було показано, що як реверсивні так і 
перехідні структурні зміни супроводжуються зміною розчинності плівок в селективному 
травнику, причому, даний травник на відміну від вище описаного нереверсивного процесу  
розчинює експоновані ділянки, тобто діє як позитивний травник [1]. При цьому досить 
висока селективність спостерігається і у відпалених плівках на основі халькогенідів 
германію, які мають переваги перед сполуками миш'яку з екологічної точки зору. 

У нашій роботі представлені результати досліджень фоторезестивного процесу на 
основі реверсивних перетворень у відпалених плівках GeSe3.  

Зразки для дослідження виготовлялись методом термічного осадження у вакуумі   
2 × 10–3 Па на скляні підкладинку  спочатку адгезивного шару Cr товщиною 30 нм,  та 
халькогеніду GeSe3 товщиною 200 нм. Під час осадження швидкість осадження та товщина 
плівки контролювались за допомогою каліброваного кварцевого вимірювача товщини (КИТ-
1), а після осадження вимірювалась з використанням мікроінтерферометра МИИ-4. Після 
напилення  плівки відпалювались при температурі близькій до Tg протягом 1 год.  

Експонування плівок ХСН здійснювалось випромінюванням ртутної лампи ДРШ-250 
або аргоновим лазером з довжиною хвилі 476 нм. 

Визначення швидкостей травлення селективними травниками на основі амінів 
експонованих та контрольних (відпалених) плівок ХСН проводилось з допомогою 
високочутливого методу кварцового осцилятора [2]. Для цього шари осаджувались на 
калібровані кварцові резонатори і швидкість процесу травлення контролювалась за зміною 
резонансної частоти кварцового осцилятора. 

Для запису дифракційних структур експонування зразків з нанесеними та 
відпаленими халькогенідними плівками здійснювалось періодичним світловим полем 
створеним  лазерним  випромінюванням (ЛГН-503,  λ = 476,5 нм) з енергетичною густиною 
25 мВт/см2 (30 хв). Після кожного етапу обробки один зразок відкладався, а решта  
піддавалась повторному відпалу та експонуванню при тих же умовах, повторюючи цикли 
відпал-експонування кілька разів. Відкладені після кожного технологічного процесу 
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експоновані та відпалені зразки одночасно протравлювались в травнику на основі амінів при 
температурі 250 С протягом 15 хв.  

Після протравлювання на всіх експонованих зразках була сформована структура, якій 
характерні властивості голографічної дифракційної гратки. Тому для порівняння ми 
досліджували дифракційну ефективність граток сформованих на плівках GeSe3, в результаті 
кожного вищеописаного циклу (перед вимірюванням дифракційної ефективності гратки 
попередньо покривались відбиваючим шаром Al товщиною 80 нм). Спектральний розподіл 
дифракційної ефективності отриманих граток наведений на рис. 1(а-  перпендикулярне  та б- 
паралельне розташування електричного вектора світлової хвилі відносно штрихів гратки). 
Номер кривих на рисунках відповідає номеру циклу в якому було сформовано відповідну 
дифракційну структуру. Як видно з рисунка характеристики отриманих граток майже не 
відрізняються, що вказує на фактично повністю реверсивний процес. Це також може бути 
засвідчене тим, що на відпалених зразках жодних структур не було отримано (відпал 
повністю стирає записану інформацію), а швидкості їх протравлювання не залежали від 
кількості відпалів.  
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Рис. 1 Спектральний розподіл дифракційної ефективності граток сформованих на плівках GeSe: 
номер кривих відповідає номеру циклу в якому було сформовано відповідну дифракційну структуру. 

а б 
 
Представлені результати дають можливість зробити наступні висновки: 

- резистивний процес на відпалених шарах GeSe3, безпосередньо пов’язаний із 
реверсивними фотоструктурними змінами, 

- записану інформацію в цих плівках можна стирати за допомогою повторного відпалу, 
- цикли відпал-експонування можна повторювати без значних змін 

характеристик отримуваних структур, 
- за допомогою резистивного процесу на основі реверсивних фотоструктурних 

змін можна отримувати складні рельєфно-фазові структури чи літографічна маски, 
- селективне протравлювання  може бути використане для дослідження 

фотореверсивних процесів в ХСН. 
 

 [1] V.A. Dan’ko, I.Z. Indutnyi, V.I. Min’ko, P.E. Shepelyavyi, O.V. Berezn’ova, O.S. Litvin, 
 Semiconductors, 46, 504 , 2012.  
 [2] Штеккельмахер, В кн. Пленочная микроэлектроника под ред. Л.Холленда. М.:Мир, 1968.  
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Розщеплення локальних резонансів в наночастинках з 
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Останнім часом ефекти сильної взаємодії світла і речовини, що виникають в системах 

з твердотільними плазмон-несучими (металевими) наноструктурами широко 
використовуються в біомедицині [1, 2]. Одним із актуальних напрямків застосування 
плазмоніки в медицині можна вважати фототермічну абляційну терапію (photothermal 
ablation therapy) для лікування раку [2]. Ця терапія ґрунтується на здатності металевих 
наночастинок приєднуватися до ракових клітин, та завдяки сильному поглинанню світла в 
плазмон-несучих наночастинках в режимі збудження локальних плазмонів відбувається 
локальний розігрів, що призводить до знищення клітин, що приєдналися до наночастинки [3]. 
Плазмон-несучі наноструктури для фототермічної абляційної терапії (ФАТ) повинні 
володіти інтенсивним локальним плазмонним резонансом, низькою токсичністю, легкістю 
доставки і активним зв’язуванням виключно із раковими клітинами. 

Наноструктури (наночастинки, наностержні, нанооболонки, наноклітини і порожнисті 
наносфери) з благородних металів, наприклад золота і срібла, мають значні переваги для їх 
широкого застосування в ФАТ. Слід відмітити, що золоті наносфери демонструють 
унікальне поєднання низької токсичності, невеликого розміру з майже сферичною формою 
та сильним і вузьким локальним плазмонним (ЛП) резонансом [1]. Тому в даній роботі 
проаналізовано можливість підвищення ефективності локального плазмонного резонансу в 
сферичних наночастинках з плазмон-несучою оболонкою з метою підвищення ефективності 
та розширення спектрального діапазону використання ФАТ.  

В системах з тонкою плазмон-несучою плівкою з однаковим діелектричним 
оточенням на протилежних інтерфейсах виникає розщеплення поверхневого плазмонного 
поляритона на дві поверхневі моди, для яких спектральне та кутове положення зміщене по 
відношенню до нерозщепленного випадку [4]. По аналогії з випадком суцільної плазмон-
несучої плівки можна очікувати схожого ефекту для системи, що складається з плазмон-
несучої оболонки сферичної діелектричної частинки (Рис. 1). Для отримання резонансів в 
такій системі розглянемо окремо дві складові підсистеми, що містять тільки границі поділу 

 

 
Рис. 1 Схематичне представлення 
перерізу сферичної діелектричної 
частинки з металевою оболонкою в 
діелектричному середовищі. 

Рис. 2 Схематичне представлення перерізу сферичної 
металевої частинки в діелектричному середовищі (а) та 
діелектричної частинки в металевому середовищі (б). 
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а) б) 
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серцевина-оболонка або оболонка-навколишнє середовище. Тобто в одному випадку маємо 
сферичну металеву частинку в діелектричному середовищі (Рис. 2а), а в другому навпаки – 
діелектричну сферу в металі (Рис. 2б). 

Для кожної з цих підсистем визначимо частоти локального плазмонного резонансу. В 
рамках електростатичного (дипольного) наближення, яке справедливе для частинок з 
діаметром 10-100 нм [5]. Тоді частота плазмонного резонансу визначається з рівняння: 
 ( ) 2 ( ) 0part envε ω ε ω+ = ,  
де ( )partε ω  – діелектрична проникність частинки, ( )envε ω  – діелектрична проникність 
навколишнього середовища. 

Для отримання аналітичних значень ЛП резонансу використовуємо модель Друде, 
тоді діелектричну проникність плазмон-несучого середовища можна представити у вигляді: 

 
( )

2

( ) 1 p

pi
ω

ε ω
ω ω γ

= −
+

,  

де pω  – частота плазмона (наприклад, для золота 16 11.37 10p сω −≈ ⋅ , 137p нмλ ≈  [6]), 
pγ  - напівширина плазмонного резонансу. 

Тоді для структури з Рис 2а частота локальних плазмонних резонансів визначається 
наступним чином: 

 
22

2 2 1 2
p p p

a
env

iγ ω γ
ω

ε
⎛ ⎞

= − + − ⎜ ⎟+ ⎝ ⎠
, (1) 

і аналогічно для структури з Рис.2б отримуємо:  
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2 2 2
p p p

b
part

iγ ω γ
ω

ε
⎛ ⎞

= − + − ⎜ ⎟+ ⎝ ⎠
. (2) 

Отже, для отримання сильної взаємодії між ЛП-резонансами (які можна вважати 
«внутрішніми» та «зовнішніми» для сферичної частинки з оболонкою) необхідно знайти 
умови, коли частоти (1) та (2) співпадають, тобто: a bω ω=  , звідки отримуємо: 
 4part envε ε= . (3) 

Таку умову можна задовольнити для випадку навколишнього середовища з повітря, 
якщо вибрати 4partε =  (для Sn3N4), тоді частота ЛП-резонансу: ЛП 3a b pω ω ω ω= = =  у 
випадку бездисипативного середовища. Для золотої оболонки отримуємо довжину хвилі ЛП-
резонансу: ЛП 3 237pλ λ= ≈ нм. 

На Рис. 3 представлені розраховані спектри ефективності екстинкції для 
наночастинок з різною товщиною золотих оболонок. Розрахунок виконано в рамках теорії 
розсіяння Мі з діелектричною проникністю золота, заданою за допомогою моделі Друде без 
урахування дисипації ( 0pγ = ). Зменшення товщини оболонки призводить до 
«розштовхування» ЛП резонансів (Рис. 3), при цьому можна забезпечити умови, щоб 
спектральне положення одного з ЛП резонансів знаходилося в ближній ІЧ області. Саме в 
цій спектральній області випромінювання найефективніше поглинається в плазмон-несучій 
обоолонці, що може призвести до більш ефективного (більш швидкого розігріву 
наночастинок або з використанням менш потужного лазеру) знищення ракових клітин при 
використанні ФАТ [1].  

В роботі представлені результати теоретичного аналізу розщеплення локальних 
плазмонних резонансів, які виникають в сферичній частинці з плазмон-несучою (золотою) 
оболонкою, в рамках електростатичного наближення та приведені розрахунки спектрів 
ефективності екстинкції з використанням теорії розсіяння Мі. Для діелектричної проникності 
плазмон-несучої оболонки використана модель Друде. Хоча модель Друде не враховує 
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міжзонні переходи, їх врахування не призводить до якісних змін характеру оптичного 
відгуку частинки з плазмон-несучою оболонкою. Крім того, в розрахунках ефективності 
екстинкції не було враховано дисипацію в плазмон-несучому середовищі, що буде зроблено 
в наступних роботах. В рамках використаних наближень, показано, що оптимізація 
геометричних розмірів частинки з золотою оболонкою та матеріалу діелектричної серцевини 
дає можливість значно розширити спектральний діапазон застосування ФАТ. 
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Рис. 3 Спектри ефективності екстинкції для частинки ( 4partε = ) із золотою оболонкою в повітрі для 

різних розмірів 1 2[ ]r r ( 1r  і 2r  див. на Рис. 1). Пунктирна лінія відповідає ЛП резонансу сферичної 
золотої частинки 237λ = нм. 
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Термопружністю називають розділ механіки деформованого пружного тіла, в якому 

вивчаються залежності між просторово-часовими функціями напруження (деформації) та 
температури  (складу речовини) [1]. Для реєстрації явища використовується численна 
кількість методів, проте актуальним залишається оптико-поляризаційний метод [2] (метод 
фото- і термопружності) дослідження кінетики та динаміки термомеханічної напруги у 
твердому тілі, що ґрунтується на явищі двопроменевої інтерференції поляризованого 
випромінювання. Цей метод було свого часу модифіковано технікою модуляції поляризації 
[3], завдяки чому він отримав належне розповсюдження.  

Із цього слідує мета роботи, якою передбачається вивчення особливостей явища фото- 
і термопружності з використанням інтерференції поляризованого випромінювання. 
Поєднання інтерферометрії з технікою модуляційної поляриметрії забезпечує високу виявну 
здатність відносно величини напружень (оптичної анізотропії), що сприятиме виявленню 
особливостей явища термопружності в умовах слабких температурних полів і, як наслідок, в 
умовах температуронезалежних коефіцієнтів.  

Для дослідження явища фото- і термопружності методом інтерференції 
поляризованого випромінювання було обрано кремній з таких підстав. Значна величина 
показника заломлення n = 3,51, що сприяє багатопроменевій інтерференції. Крім того, у 
нелегованому кристалі невеликий коефіцієнт поглинання (α ≅ 1 см-1) [4] забезпечував 
виконання умови прозорості. Зразок є у вигляді плоскопаралельної пластинки з розмірами 
(mm) dx×dy×dz = 20×20×2. За першим варіантом він закріплювався у стискальний пристрій, за 
другим – встановлювався на ситалову підкладку з нікелевою плівкою-резистором, що грала 
роль джерела тепла. Зондуюче випромінювання He-Ne-лазера (λ = 1,15 µm) спрямовано 
вздовж  z-осі, а азимут поля лінійно поляризованої хвилі складав кут 450 відносно напрямку 
осі стискання та теплового потоку. 

Реєстрація величини циркулярної компоненти Iv здійснювалася технікою 
модуляційної поляриметрії, особливості якої, зумовлені пристосуванням її до реєстрації 
термопружності, викладено у [5]. Там показано, що інтенсивність циркулярно поляризованої 
компоненти випромінювання визначається співвідношенням: 

tEE yx Ω⋅∆⋅⋅= sinsinIV                               (1) 
 де Ω — частота модуляції поляризації (50 кГц). Як видно, при малих величинах фазової 
затримки ∆ < 1, що має місце в даному експерименті, цей параметр є лінійною мірою 
внутрішньої механічної напруги. Величина циркулярної компоненти випромінювання 
перераховувалася в механічну одноосну напругу.  

Результати вимірювання викладені у двох варіантах. За першим варіантом на рис. 1 
представлена залежність механічної напруги від у-координати при різних величинах 
стискального зусилля F (від 1 до 3 стискання збільшується). Інтерференція поляризованого 
випромінювання тут викликана двома чинниками: змінною величиною стискального зусилля 
і формою зразка. 
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Рис.1 Залежність механічної напруги від у-координати при різних величинах 
стискального зусилля 

 
На кривій 1 рис. 1, що відповідає найменшому стисканню якнайкраще спостерігається 

багатопроменева інтерференція поляризованого випромінювання (рис. 2) за рахунок 
багатократного відбиття випромінювання від плоскопаралельних поверхонь зразка. Тут 
спостерігається 4 порядки інтерференції, що відповідає чотирьом екстремумам на кривій. 

 
Рис. 2 Ілюстрація багатопроменевої інтерференції поляризованого випромінювання на 

кривій 1 уздовж у-координати зразка при найменшому стисканні. 
 
За другим варіантом на рис. 3 зображено результати вимірювання однієї і тієї 

величини IV  згідно (1) у середній точці зразка у часі, відрахованого від моменту увімкнення  
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Рис. 3. Інтенсивність циркулярно поляризованого випромінювання, що пройшло зразок у 
процесі його нагрівання, як демонстрація двопроменевої (a) та багатопроменевої (b) 
інтерференції 
 

нагрівача при двох різних умовах. Крива (а) отримана в умовах спеціально недостатньо 
сфокусованого променю. Більш контрастно ця інтерференція спостерігається при 
розташуванні зразка в фокусі променю на кривій (b) рис. 3.  

Таким чином в представленій роботі була досліджена фото- і термопружність, що 
виникає в кристалі кремнію при стискальному зусиллі та в умовах неоднорідного 
температурного поля за допомогою метода інтерференції поляризованого випромінювання з 
використанням техніки модуляційної поляриметрії. Залежність механічної напруги від у-
координати при різних величинах стискального зусилля була досліджена методом 
фотопружності і встановлено, що інтерференція поляризованого випромінювання залежить 
від двох чинників: локальної сили стискання зразка та форми зразка. Була побудована 
модель двопроменевої та багатопроменевої інтерференції поляризованого випромінювання, 
яка якісно узгоджується з експериментальними залежностями з використанням реальних 
значень відповідних довідникових температурних коефіцієнтів. 
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Композиты TiB2 – TiС перспективны как конструкционный радиационно-

протекторный материал в связи с высокими радиационно стойкими свойствами. Рассмотрено 
результат воздействия на композитный материал как слабых электромагнитных полей с 
энергией hν ≈ 1.1·10-5 эВ, так и электронных пучков с энергией 1.9 МэВ.  

 

 
Рис. 1. Микрофотография исходной композитной структуры TiB2-TiC-C 
 
Изучено воздействие неразогревного микроволнового облучения на параметры 

композитного материала. Обнаружено, что в материале продолжаются фиксироваться 
изменения в течении 10-15 минут от момента остановки облучения. Общий разогрев образца 
во время облучения не превышал 10оС. Обнаружена возможность отжига реакционно-
прессованных композитов низкодозовым микроволновым облучением [1]. 

Показано, что высокоэнергетическое облучение приводит к модификации не только 
облученной, но и противоположной стороне образца, что указывает на возможную миграцию 
атомов углерода к противоположной стороне образца. Под воздействием электронного 
облучения протекают структурно-фазовые преобразования, что приводит к уменьшению 
внутренних механических напряжений, и может продолжить срок эксплуатации материала в 
условиях облучения. 

 
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 № 67488 від 27.02.2012. 
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Расчет энергетических спектров, критической толщины и 
концентрации электронов в КЯ на основе HgCdTe в 

приближении k.p 8x8 
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Квантовые ямы (КЯ) на основе Hg1-xCdxTe являются перспективными структурами 

для создания компактных и чувствительных детекторов терагерцового излучения, не 
требующих глубокого охлаждения. Преимуществами таких ям являются непараболичный 
закон дисперсии носителей в яме, а также возможность получения малой эффективной 
массы и высокой концентрации локализованных электронов.  

Энергетический спектр носителей в таких ямах зависит как от ширины ямы, так и от 
состава ямы и барьера. Наибольший интерес представляют структуры, где барьер состоит из 
широкозонного материала с прямой зонной структурой (для уменьшения механических 
напряжений обычно используют Hg0.32Cd0.68Te), в то время как яма растится из Hg1-xCdxTe с 
составом x<0.16 (состав x=0.16 является точкой инверсии для объемного Hg1-xCdxTe).  

В объемном Hg1-xCdxTe с составом x<0.16, зонная структура (ЗС) будет 
инвертированной всегда. В то же время, в КЯ с таким составом ЗС будет инвертирована, 
только если толщина ямы будет больше критической. Таким образом, концентрация 
электронов в яме, а также положение уровня Ферми относительно основного уровня 
электронов, существенно зависят от толщины и состава этой ямы.  

Концентрация электронов является одним из базовых параметров при расчете 
шумовых характеристик детекторов. Следовательно, для создания детекторов с 
минимальным NEP, важно смоделировать зависимость энергетического спектра и 
концентрации электронов в яме от толщины и состава такой ямы.  

Расчеты энергетического спектра КЯ Hg0.32Cd0.68Te / Hg1-xCdxTe / Hg0.32Cd0.68Te 
проводились в k.p приближении по методу огибающих волновых функций, где в качестве 
базиса использовались 8 краевых (продольный импульс k=0) блоховских функций. 
Моделирование велось для температуры 77 К.  

Получена зависимость критической толщины ямы от состава x внутри КЯ 
(критическая толщина – это толщина, при которой прямая ЗС в яме переходит в 
инвертированную ЗС). Показано, что для чистого HgTe в яме, критическая толщина 
составляет 6.7 нм. Увеличение состава x ведет к 
росту критической толщины до более чем 20 нм.  

Концентрация электронов существенно 
меняется в зависимости от типа ЗС, так как при 
прямой ЗС уровень Ферми сдвигается в 
запрещенную зону, а при инвертированной – в 
зону проводимости. Моделирование показало, 
что увеличение состава x с 0 до 0.12 при 
фиксированной толщине ямы (см. Рисунок, 
толщина ямы 20 нм), приводит к уменьшению 
собственной концентрации носителей примерно 
на порядок. Это объясняется инверсией зонной 
структуры при изменении состава x.  
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Resonant tunneling in the ZnO/Zn1-xCdxO/ZnO double barrier 
structures: theoretical study 
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Resonance tunneling diodes because of a negative differential resistance and negligible 

minority carrier storage have found applications in a fabrication of semiconductor memories, light-
emitting diodes, solar cells and tunnel field effect transistors [1]. Esaki first proposed the physical 
mechanism explaining the interband electron tunneling across heavily doped p-n junctions in 1957 
[2]. II-VI semiconductors like the zinc oxide and its ternary alloys (ZnCdO, ZnBeO and ZnMgO) – 
which have extensively been studied in the past decade [3] − may be good candidates for the 
designing the resonant tunneling diodes due to significant discontinuities of the conduction band at 
the interface between the ZnO and the related ternary alloys. It is well known that the tunneling 
probability across a potential barrier is determined by a complex band structure (which is associated 
with the real effective electron mass and the real band-gap energy of the well material), a barrier 
height and a thickness of a barrier material. Consequently, it is expected that for the same tunneling 
width, a low-band gap material will promote more efficient tunneling through the barrier based on 
the wide-band gap material (due to a significant value of the conduction band offset, and the barrier 
height). Therefore, it can be expected that ZnCdO with its low band gap energy is an appropriate 
candidate for an efficient interband tunneling. Nevertheless, the existing literature data do not 
completely represent the properties of the ZnO/Zn1-xCdxO/ZnO double barrier structures, which are 
acceptable for the resonance tunneling diodes. Apparently, a lack of information is ascribed to the 
fact that the ZnO and the related ternary alloys have a very high built-in polarization field (due to a 
spontaneous and a piezoelectric polarization) which can significantly influence on the tunneling 
process. Taking into account the above-mentioned, it is very important to investigate the tunneling 
properties of the ZnO/Zn1-xCdxO/ZnO double barrier structures through the calculations based on 
the Tsu-Esaki model [4]. 

In this study, the detailed numerical calculations of the tunneling I-V characteristics of the 
ZnO/Zn1-xCdxO/ZnO double barrier resonant tunneling diode structures are presented. The 
properties of the device structure with different values of the well width, the barrier thickness and 
the polarization field are also investigated for a comparison.  

The tunneling current-voltage characteristics were computed numerically by means of the 
Tsu-Esaki model [4]. This model describes the electrical transport in a finite superlattice from the 
point of view of a tunneling process. For presented calculations, the following structure was chosen: 
Zn1-xCdxO quantum well sandwiched between two ZnO tunnel barriers with doped contacts on 
either side to form Fermi seas of electrons. The well width, the barrier thickness and the barrier 
height play the roles of the controllable parameters.  

In the first place, the energy levels (or "confinement energies") in the quantum well were 
calculated by solving the time-independent Schrödinger equation including the electric field and 
considering the different effective electron masses in the well and barrier regions: 

                                     ( ) ( ) ( ) ( ) )1(
2 02

22

zEzzeEV
dz

zd
m PZSP Ψ=Ψ++

Ψ
− +
h      

where Ψ(z) is the wave function of the electron, V0 is a potential depth, E is an electron energy, e is 
an electron charge (e = −1.602 × 10−19 C), ESP+PZ is an internal electric field induced by the 
spontaneous and the piezoelectric polarization. 

At the final stage, a transfer matrix technique was used in order to calculate the transmission 
coefficient T(E) of the ZnO/ZnCdO/ZnO double-barrier structure depending on the electron energy 
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Fig. 1. The probability density for varying 

cadmium content vs. distance. 

E. Then the obtained results were used for the calculation of the tunneling current density in the 
ZnO/ZnCdO/ZnO double barrier resonant tunneling diode (DBRTD), 
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where EfE and EfC are the quasi-Fermi levels in the emitter and the collector electrode, respectively. 
A careful analysis of the Equation (2) suggests that the tunneling current is sufficiently affected by 
the transmission coefficient. The T(E) of the ZnO barriers depends on the barrier thickness and the 
complex barrier structure of Zn1-xCdxO well layer (the composition dependent band gap, the band 
edge bowing and the effective electron mass). 

Figure 1 demonstrates the distribution of an 
electron probability density, |ψ(z)|2, in the 
wurtzitic ZnO/  Zn1-xCdxO/ZnO double barriers 
structures with the different Cd fraction (which 
determines their complex band structure). The 
well and the barrier widths are equal to 1 nm 
and 1 nm, correspondingly. A significant 
finding from the Figure 1 is that the 
wavefunction grows sharply for the quantum 
wells with higher Cd content (due to the larger 
values of the conduction band-offset and the 
effective electron mass); while for lower 
cadmium content (smaller values of the 
conduction band-offset and the effective 
electron mass) the wavefunction is not much 
sharper. The amplitude of the probability 

density for the cadmium concentration of 10 at.% is much lower and the spread of the wavefunction 
distribution is much more. It should be noted that the magnitude of the well depth is related to the 
complex band structure. An increase of the cadmium content in Zn1-xCdxO layer will enhance the 
value of the conduction band offset between the Zn1-xCdxO well layer and the ZnO barrier layer, 
thereby increasing the barrier height. At the same time increasing the barrier height gives rise a 
stronger confinement of the electron state in the well and leads to the decrease of the width of the 
resonant level, Γ. As a result, the coupling of the electrons to the plane wave diminutions, thereby 
reducing the probability of the electron to tunnel through the barrier layers. Contrariwise, a lower 
barrier height increases the electron coupling and broadens the resonant level width but increases 
the tunneling probability.  

Figure 2a shows the first (lowest) resonant energy in the Zn0.7Cd0.3O well layer as a function 
of the well width for the ZnO/Zn0.7Cd0.3O/ZnO double barrier structures without (circles) and with 
(squares) consideration of the internal electric field. Both dependences showed an expected 
behavior. However, in the case of zero electric field (ESP+PZ=0) the ZnO/Zn0.7Cd0.3O/ZnO double 
barrier structures are characterized by lower resonant energies compared to the structures with the 
internal electric field induced by the spontaneous and the piezoelectric polarization. This difference 
can only be explained if the internal electric field of 2.26 MV/cm has been taken into account. The 
built-in field can distort the symmetry of the potential profile [5]. The discontinuities of the 
spontaneous and piezoelectric polarizations at the interfaces between barrier and well materials will 
lead to the initiation of the two-dimensional electron gas at the interface between the bottom contact 
and the left barrier and a depletion region at the interface between the right barrier and the top 
contact [5]. It means that the subband energy position of the Zn1-xCdxO quantum well should be 
dependent on the internal electric field because the potential well becomes triangle and is shifted 
upward with the switching the internal field. The internal electric field increases with increasing the 
Cd composition in the Zn1-xCdxO well due to the change in the polarization discontinuity between 
the ZnO and the Zn1-xCdxO materials. As a result, the energetic distance between potential well and 
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the conduction band edge in the contact layers will be enlarged, thereby increasing the depletion 
region. This effect will give rise to the displacement of the resonant peak towards high energy 
region (as shown in the Fig. 2a). Contrarily, in the case of the absence of the internal electric field, 
only the potential well depth gets deeper, and the Cd composition will less influence on the position 
of resonance peak.  

 
Fig. 2. (a) The dependence of the first resonant energy in Zn0.7Cd0.3O quantum well on the well 

width (barrier thickness = 1 nm) and (b) calculated I-V characteristic for the                                
1nm-ZnO/1 nm-Zn0.7Cd0.3O/1nm-ZnO DBRTD with (ESP+PZ≠0) and without (ESP+PZ=0) 

consideration of the internal electric field. 
 
Figure 2b shows the current density as a function of the applied voltage for the 
ZnO/Zn0.7Cd0.3O/ZnO structures composed of a 1 nm-thick Zn0.7Cd0.3O QW bordered by two 1 nm 
- thick ZnO barriers with the internal field due to the spontaneous and the piezoelectric 
polarizations. For a comparison, the I-V characteristic for the double-barrier structure without the 
internal field is also plotted. The effect of the negative differential resistance occurs at the different 
voltages due to the different resonance energy, Epk, for each case. The current-voltage curve shows 
a peak centred at 1.07 V for a current density level of 1.07×1010A/m2. The corresponding peak-to-
valley ratio is about 31. In the case of the absence of the piezoelectric field, the current-voltage 
characteristic presents several differences. The position of the resonant current peaks versus the 
applied bias is not the same (0.81 V) because the alignment of the Fermi level in the contacts with 
the quasi-bound state in the quantum well is not affected by the internal electric field. The position 
of the resonant current peak versus the applied bias is located at a smaller voltage than that of 
double-barrier structure with ESP+PZ≠0. On the other hand, the corresponding peak-to-valley ratio in 
the case of double-barrier structure with ESP+PZ≠0 is slightly smaller (≈35) than that of the structure 
with ESP+PZ=0.  It was found that the peak current decreases as the well width is increased. It was 
also revealed that the peak current is found to be lower for the larger barrier widths. The 
enlargement of the barrier thickness will reduce the resonant width and also decrease the peak 
current. The presented findings may be useful for further progress of the growth technology and 
optimization of the properties of the ZnO-based resonance tunneling diodes. Apparently, the 
calculations and the tentative assumptions require a strong experimental confirmation and a further 
examination.  
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97 (2010) 203502-3.  
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Jiang, (Eds.), Wide Bandgap Light Emitting Materials and Devices, Wiley-VCH Verlag, Weinheim, 
Germany, 2007. 
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[5] S.-H. Park and J.-I. Shim, J. Korean Phys. Soc. 60 (2012) 1957-1960.  
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Оцінка сталих двовимірної гратки поверхонь сколювання (100) 
шаруватих кристалів In4Se3 за картинами дифракції повільних 

електронів 
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Львівський національний університет імені Івана Франка, факультет електроніки, кафедра 
фізики напівпровідників, Драгоманова, 50, Львів, 79005, Україна;  

e-mail: igor.yarovets@gmail.com 

Анотація: У роботі на основі експериментальних результатів з дифракції повільних електронів 
(ДПЕ) проведена оцінка сталих двовимірної гратки, що знаходяться у площині  поверхонь сколювання (100) 
шаруватих орторомбічних кристалів In4Se3 за дифракційними картинами. Одержані результати 
розрахунків сталих граток b=11,475 Å та c=3,734 Å співпадають, у межах похибок, з їх значеннями, 
одержаними методом X-дифрактометрії (b=12,308(1) Å та c=4,0810(5) Å), що вказує на адекватність 
використаної моделі для розрахунку сталих граток поверхонь сколювання (100) In4Se3 за результатами 
ДПЕ. Проаналізовано вплив будови ДПЕ-модуля на одержані результати. 

 
Згідно гіпотези де Бройля електрону, що рухається із швидкістю υ та має імпульс p можна 

поставити у відповідність плоску хвилю з довжиною λ. 

λ = = =/ / 2h mv h p h mE   ,    (1) 
де E – енергія електрона, h – стала Планка, m – маса електрона. 

 
а 

 
 
 
 

 
 
 
 
б 

Рис. 1. Схематичне представлення експериментального модуля (а) та фізичних принципів (б) з дифракції 
повільних електронів (ДПЕ). а) Спрощена схема основних вузлів та деталей надвисоковакуумного моду-
ля установки для дослідження ДПЕ: 1 – сітки для сепарації електронів за їх енергіями, 2 – люмінесцент-
ний екран, 3 – електронна гармата, 4 – зразок, 5 – фланець з вікном (9) для спостереження ДПЕ-картин по-
верхні зразків, 6 – два вакуумні вводи симетрично орієнтовані відносно вертикальної осі під кутом 54 гра-
дуси, 7 – фланець для кріплення вакуумного модуля для дослідження ДПЕ до вакуумної камери, 8 – ввід 
живлення електронної гармати, 9 – вікно, 10 – сторона надвисоковакуумної камери, 11 – вакуумний ввід 
регулятора геометрії ДПЕ-експериментів. б) Зображення пружного когерентного розсіювання повільних 
електронів регулярними рядами атомів поверхні. Півсфера зображує люмінесцентний екран. 

В експериментах з дифракції повільних електронів (ДПЕ) типовими значеннями енергії елек-
тронів, які використовуються для дослідження кристалографії поверхні, є 2-200 еВ і довжина 
хвилі де Бройля (1) є співмірною сталим гратки поверхні і тому пучок електронів когерентно 
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дифрагує на періодичних рядах поверхневих атомів. Але лише пружно розсіяні на періодичних 
рядах атомів поверхні електрони беруть участь у формуванні дифракційно-інтерференційної 
картини і тому затримуючий потенціал, прикладений до сіток для сепарації електронів за їх 
енергіями, модуля для проведення ДПЕ-експериментів (див. рис. 1 а), підбирають таким чином, 
щоб на люмінесцентний екран попадали лише ті електрони, що зазнали пружного розсіяння. 

Рух падаючого на поверхню, по нормалі до неї, електрона (рис. 1 а, б), можна описати вико-
ристовуючи хвильовий вектор 

r
k , який рівний: 

2π
λ

=
r rnk s   ,      (2) 

де n – ціле число (порядок інтерференційного максимуму, або ж дифракційного рефлексу), r
s  -  одиничний вектор паралельний до напрямку падаючого електрона, λ – довжина хвилі де 
Бройля. 

Розсіяння електронів на атомах поверхні, при розгляді ДПЕ, є пружним і енергії електронів 
падаючих E  та зворотно розсіяних E′  рівні E E′=  і хвильовий вектор пружно розсіяних під 
кутом θ  електронів k ′

ur
 є рівний за модулем вектору падаючих на поверхню k k′=

r ur
. 

Хвильовий вектор падаючого на поверхню електрона не має паралельної до площини поверх-
ні кристалу складової, так як він направлений перпендикулярно до неї (рис. 1 а, б). Однак хви-
льовий вектор пружно відбитого електрона має паралельну k ′

r
 та перпендикулярну k⊥′

r
 до пло-

щини поверхні складові (див. рис. 1 б). Паралельна складова k ′
r

 є вектором оберненої гратки, 
який описує дозволені, умовно кажучи, “моди” кристалу поверхні і її значення рівне: 

2k n
a
π′ =

r
  ,      (3) 

де n – порядок (індекс) дифракційного рефлексу, a – стала гратки кристалу (рівна b або c на по-
верхні сколювання (ПС) (100) In4Se3). Згідно рис. 1 б, співвідношення між векторами може бути 
представлене наступним виразом [1]: 

2sin
k

n
k a k

πθ
′

= =
′ ′

r

r r   .     (4) 

Енергію електрона можна визначити використовуючи хвильовий вектор (число) пружно від-
битого електрона: 

( )2

2 e

k
E

m

′
=

r
h

  ,      (5) 

де h  – стала Планка, em  – маса електрона, k ′
r

 – хвильове число пружно відбитого електрона. Ви-
конавши перестановки та заміни, вираз (5) можна переписали у наступному вигляді: 

2

2 0,5123em Ek E′ = ≈
r

h
  ,    (6) 

де E – енергія електрона в еВ, а k ′
r

 – хвильове число в Å-1. Підставляючи (6) у (4), отримаємо: 

( )
2sin

0,5123
n

a E
πθ =   .    (7) 

Треба зауважити, що при збільшенні енергії падаючих електронів кут між хвильовими векто-
рами падаючого та відбитого електронів зменшується. Тобто, на ДПЕ-картинах, одержаних в 
діапазоні енергій 25-75 еВ, при збільшенні енергії падаючих електронів, спостерігається їх стис-
кання (рух рефлексів до центру симетричної ДПЕ-картинки без зміни її симетрії) із збільшенням 
числа видимих дифракційних рефлексів – поява у полі зору люмінесцентного екрану дифракцій-
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них рефлексів вищих порядків. 
Для визначення відстані від люмінесцентного екрану до зразка використали результати ДПЕ 

поверхні сколювання (ПС) (100) MgO з кубічною граткою (a=4,212 Å) при відомих умовах про-
ведення експерименту та геометричних розмірах ДПЕ-модуля BDL-800 (рис. 1 а). 

Скориставшись формулою (7), можна одержати вираз (8) для знаходження сталих двовимір-
ної гратки ПС (100) In4Se3, враховуючи енергію падаючих електронів E, кут розсіяних θ  елект-
ронів, які дають дифракційно-інтерференційні рефлекси на люмінесцентному екрані та порядок 
n дифракційного рефлексу на ДПЕ-картині, врахувавши геометрію ДПЕ-картини (рис. 3). 

( )
2

sin 0,5123
a n

E
π

θ
=   ,     (8) 

де n – порядок (індекс) дифракційного рефлексу, відповідно до вигляду картин ДПЕ (рис. 3). 
Були розглянуті та проаналізовані ті ДПЕ-картини, які одержані при таких енергіях електро-

нів при яких дифракційні рефлекси різних порядків “з’являлися” на краю люмінесцентного ек-
рану, що спрощує визначення кута θ , як граничного і рівного 100°. Двовимірна гратка 
ПС (100)  In4Se3 є прямокутною, відповідно до кристалографії In4Se3 [2] і вона має дві сталі: у 
паралельному та перпендикулярному напрямках відносно поверхневих індієвих “ланцюжків” [2]. 

 

Рис. 3. Картинки ДПЕ ПС (100) In4Se3: ліворуч b*, c* – сталі оберненої гратки, які рівні * 2 /b bπ=  та 
* 2 /c cπ=  відповідно, де b та c – сталі поверхневих граток ПС (100) In4Se3). Праворуч біля кожного 

дифракційного рефлексу наведені його індекси. 

У результаті розрахунків сталих поверхневих граток в моделі, яка запропонована в [1], для 
ПС (100) In4Se3 вперше методом ДПЕ, одержані значення сталих двовимірних гратки b та c у 
площині ПС (100) : b=11,475 Å, c=3,734 Å, які є співмірними із результатами отриманими ме-
тодом X-дифрактометрії [2] (a=15,297(1) Å; b=12,308(1) Å; та c=4,0810(5) Å), що підтверджує 
адекватність вибраної моделі для розрахунків. 

Дещо менші значення сталих гратки порівняно з результатами, отриманими X-дифрактомет-
рією [2], обумовлені похибками “просторової аберації” ДПЕ-модуля, де зображення ДПЕ-реф-
лексів формувалося на півсферичному люмінесцентному екрані, а фіксувалося відеокамерою в 
площині, що “зменшує” відстані між спостережуваними дифракційними рефлексами (рис. 1 а). 

Висновки: проведена оцінка сталих гратки ПС (100) In4Se3 за дифракційними картинами от-
риманих методом ДПЕ. Підтверджена адекватність вибраної моделі для оцінки сталих двови-
мірних граток ПС за результатами дифракції повільних електронів. Проаналізовані причини 
різниці отриманих значень та результатів отриманих методом X-дифрактометрії.  

[1]. Erica T. Shen, Nancy Yu, Dr. Kenneth T. Park, Low-energy electron diffraction and ultraviolet pho-
toemission spectroscopy study of (1×1) TiO2 (110). CASPER Summers – Research Experience for 
Undergraduates (REU) Program, 2009 REU Final Projects. Baylor University, Waco, USA. -2009, 7 p. 
[2]. П.В. Галій, Електронні властивості та мікро- і наноструктура поверхонь галогенідів цезію та 
селенідів індію. Дис. докт. фіз.-мат. наук.-Львів.-2010, 393 с. 
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Тонкі плівки і низькорозмірні конденсати халькогенідів свинцю є перспективними 
напівпровідниковими структурами для створення на їх основі активних елементів мікро- і 
наноелектроніки [1,2]. Зокрема плюмбум телурид є перспективним напівпровідниковим 
матеріалом як для інфрачервоної техніки, так і для термоелектричних пристроїв в середній 
області температур (470-770) К [3]. Легування суттєвим чином впливає на властивості 
напівпровідникових матеріалів та наноструктур на їх основі. Зокрема легування PbTe 
гетеровалентними домішками, до яких відноситься сурма і вісмут, зумовлює модифікацію 
його електронної і фотонної підсистем.  

Тонкоплівкові нанорозмірні конденсати PbTe:Bi та PbTe:Sb відкривають нові 
можливості для їхнього практичного використання, зумовленні особливостями формування 
окремих наноструктур і проявом квантових осциляційних ефектів у товщинних залежностях 
термоелектричних параметрів [1,2]. Із вище відзначених міркувань актуальними 
залишаються питання, пов’язані із дослідженням деталей процесів структуроутворення у 
парофазних конденсатах PbTe:Bi (Sb). 

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

Тонкі плівки і наноструктури отримували з парової фази методом відкритого 
випаровування у вакуумі наперед синтезованої сполуки PbTe:Sb із вмістом сурми 0,25 ат.%, 
а також PbTe:Ві із 1 ат.% вісмуту на підкладки із свіжих сколів (0001) слюди-мусковіт та 
ситалу.  

В процесі напилення мінялися технологічні фактори, а саме змінювалася температура 
підкладки ТП, температура випарника ТВ та час осадження τ. 

Топологічні особливості наноструктур у конденсатах досліджували методами атомно-
силової мікроскопії (АСМ) Nanoscope 3a Dimention 3000 (Digital Instruments USA) в Інституті 
фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАНУ України (м. Київ). Вимірювання 
проведені у центральній частині зразків із використанням серійних кремнієвих зондів NSG-
11 із номінальним радіусом заокруглення вістря до 10 нм (NT0MDT, Росія). 

Технологічні фактори осадження у значній мірі визначають процеси зародження, росту 
і формування окремих нанокристалітів, які у свою чергу є відповідальні  за морфологію 
конденсатів в цілому. Так, зокрема із збільшенням часу осадження та підвищенням 
температури випаровування чітко виявляється тенденція до збільшення розмірів окремих 
нанокристалітів як у латеральному, так і нормальному до поверхні напрямках (рис.1-2). Це 
стосується як PbTe:Sb, так і PbTe:Ві на підкладках із ситалу та слюди.  

Кінетика і механізм утворення самоорганізованих структур – складний багатостадійний 
процес. Можна стверджувати, що їх формування є наслідком самочинної адсорбції і 
випаровування часток адсорбату за контакту парової фази з поверхнею твердотілого 
субстрату. Отримані нами результати можна проінтерпретувати з позицій реалізації 
оствальдівського дозрівання. Так, згідно теорії, закладеної у роботах Оствальда [4], а пізніше 
розвиненої Ліфшицем і Сльозова [5], Вагнером [6] та Венгреновичем [7] стосовно 
поверхневих дискретних систем і, зокрема, острівцевих плівок і напівпровідникових 
гетероструктур з квантовими точками, розрізняють дифузійний механізм росту кластерів і  
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Рис.1. 3D і 2D АСМ-зображення (І) та профілограми  (ІІ) структур PbTe:Sb, отриманих на 
підкладках із сколів (0001) слюди при різному часі осадження τ,с: 60с - а, 300с - б; 
ТВ = 970 К, ТП = 470 К. 

  
а 

  
б 

І ІІ 
Рис. 2. 3D і 2D АСМ-зображення (І) та профілограми (ІІ) конденсатів PbTe:Bi, отриманих 
на підкладках із ситалу при температурі випарування ТВ, К: 970-а, 1020-б; ТП = 470 К; 
τ = 15 с. 
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механізм, контрольований швидкістю утворення хімічних зв’язків на їх поверхні. Ці два 
процеси можуть конкурувати, тобто реалізовуватися одночасно за умови, якщо електронні 
процеси утворення хімічних зв’язків є активаційними і енергії активацій обох процесів – 
електронного і дифузійного порівняльні між собою. При дифузійному процесі відношення 
максимальних до середніх латеральних розмірів Dmax/Dc = 1,5, а при вагнерівському 
Dmax/Dc = 2. Ми отримали результати, згідно з якими домінуючим процесом росту 
нанокристалів у отриманих нами структурах у оствальдівському наближенні є дифузійний. 
Проте має місце і вагнерівський процес. При чому, при малих часах та температурах 
осадження перевагу має вагнерівський процес, а при їхньому збільшенні – дифузійний.  

При парофазному осадженні можуть реалізуватися механізми зародження за Франком-
Ван дер Мерве (утворення суцільного шару конденсату), Странскі-Крастанова (передбачає 
утворення на початкових етапах осадження так званого змочуючого шару із подальшим 
ростом пірамідальних наноструктур за рахунок зняття пружніх деформацій) та Фольмера-
Вебера (утворення зразу трьохвимірних окремих зародків наноструктур на поверхні 
субстрату). Досліджуючи АСМ-зображення наших структур, ми бачимо, що спочатку в нас 
утворюються невеликі об’єкти сферичної форми, які при збільшенні тривалості напилення 
злаваються, утворюючи об’єкти більших розмірів правильної огранки у вигляді тригранних 
чи чотиригранних пірамідок. Отже можна судити, що у нашому випадку осадження 
конденсатів PbTe:Bi (Sb) на слюді відбувається за домінуванням механізму Странскі-
Крастанова, який згодом переходить у механізм Фольмера Вебера (рис.1). На іншій 
підкладці, а саме на підкладці із ситалу спостерігається аналогічна ситуація, щоправда тут 
вже дещо інша ситуація із об’єктами тригональної та тетрагональної форми, що пояснюється 
матеріалом підкладки, оскільки на ситалі утворення тригранних та чотиригранних пірамідок 
є менш імовірним (рис.2). 

Отже, в даній роботі встановлено, що час осадження конденсату складним чином 
впливає на характер формування топологічних особливостей: має має місце багатостадійний 
процес, який включає стадії нуклеації, агрегування та ріст окремих нанокристалітів. 
Показано, що підвищення температури випаровування за сталих значень температур 
осадження ТП та часу осадження τ сприяє росту більших за розмірами нанокристалітів як у 
латеральному, так і нормальному напрямках до підкладки. Що стосується температури 
підкладки ТП, то тут при її меншому значенні спостерігається більше правильних форм ніж 
при вищих температурах осадження і самі їхні розміри є більшими. Це пояснюється 
процесом ревипарування адатомів з поверхні конденсату. 

Автор висловлює вдячність Литвину П.М. за проведення АСМ-досліджень. 
Робота виконана згідно комплексного наукового проекту МОН України (державний 
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Питомі енергетичні характеристики пористого вуглецю, 
активованого калій гідроксидом 
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Пористі вуглецеві матеріали (ПВМ) в залежності від способу отримання, типу 

вихідної сировини та подальшої хімічної і термічної модифікації володіють різноманітними 
структурними характеристиками. Одним із найперспективніших методів одержання високо- 
пористого вуглецю є метод термохімічної активації, який являє собою нагрівання (≤1000 ˚С) 
вуглецевмісної сировини з хімічними реагентами (KOH, H3PO4, ZnCl). Матеріали, одержані 
таким способом, володіють високою питомою площею поверхні, великим сумарним об’ємом 
пор і завдяки цьому знаходять широке застосування в сфері конденсаторобудування та 
займають особливе місце в вирішенні екологічних проблем, а саме у питаннях, що 
стосуються очистки технологічних та питних вод від екотоксикантів різної природи. 

Нами досліджувався вплив температури карбонізації вихідної сировини рослинного 
походження на питомі енергетичні характеристики вуглецевого матеріалу, активованого 
калій гідроксидом. Кісточки абрикосів карбонізувалась в закритій печі з швидкістю нагріву  
10˚С/хв. Карбонізований вуглець активували гідроксидом калію при температурі 900˚С. 
Вуглець змішували з KOH і водою у різних співвідношеннях і механічно перемішували 
протягом 30 хв. Після змішування зразки висушували при температурі 100 °С протягом 24 
годин до отримання сталої маси. В залежності від відсоткового вмісту хімічного реагенту 
отримана серія зразків C51-C54, де перша цифра вказує температуру карбонізації а друга – 
співвідношення вуглецю та КОН (наприклад, С51 – матеріал, карбонізований при 500˚С і 
змішаний у співвідношенні 1:1 з КОН). Після активації отриманий матеріал відмивали 
дистильованою водою та 15 % HCl до нейтрального pH та висушували при температурі 80 °С 
до постійної маси. 

 
                                          а)                                                                            б) 

Рис. 1. Залежність питомої ємності ПВМ (а) та стрибка потенціалу (б) ЕК від 
розрядного струму. 

 
Із синтезованого ПВМ формувалися електроди суперконденсатора (СК). Для  цього 

активований вуглецевий матеріал  збагачували  вільними  носіями  зарядів, змішуючи  його  
із  ацетиленовою сажею  у співвідношенні 75:25.У якості електроліту використовували 30% 
розчин КОН. 

За результатами гальваностатичних досліджень була отримана залежність питомої 
ємності електрохімічної комірки конденсаторного типу від величини розрядного струму (рис. 
1, а). Для всіх зразків ємність монотонно спадає із збільшенням розрядного струму. Дана 
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залежність є характерною для більшості реальних суперконденсаторів. Це пов’язано із 
зростанням внутрішнього електроопору, який збільшується при великих розрядних струмах. 
Максимальний робочий струм не перевищував 100 мА, оскільки подальше його зростання 
призводить до стрибка потенціалу при розряді більше 0,2Umax. Найбільший спад ємності 
спостерігався для зразка С51 і становив 25 %. Це пояснюється тим, що із збільшенням 
густини струму не всі мікропори беруть участь у процесах заряду/розряду поверхні 
матеріалу, внаслідок чого спостерігається поступове зростання омічного опору. Подальше 
збільшення вмісту калій гідроксиду у вихідній сировині істотно змінює залежність величини 
ємності від розрядного струму. Так, наприклад, найкращі питомі енергетичні характеристики 
показав зразок С54 при струмі розряду 50 мА (табл.1), а падіння питомої ємності не 
перевищувало 17 %.  

         Таблиця 1. Питома ємність ЕК при струмі розряду 50 мА 
Зразок Спит, Ф/г Зразок Спит, Ф/г 

С51 149 С53 140 

С52 134 С54 158 

 
Таким чином встановлено, що хімічна активація вуглецевого матеріалу калій 

гідроксидом покращує енергетичні характеристики суперконденсаторів. Конденсатори, 
електроди яких сформовані на основі пористого вуглецевого матеріалу володіють високою 
стійкістю в діапазоні струмів 10-100 мА. Оптимізація співвідношення вихідної сировини та 
КОН дозволяє отримати ПВМ з величиною питомої ємності (155…160) Ф/г, а спад напруги 
сформованих на його основі СК становить не більше 20 % при збільшенні розрядного струму 
в 10 раз. 
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Електронна спін-поляризуюча дія низьковимірних 
напівпровідникових наноструктур 
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Розглядається фізична модель явища спінової поляризації електронного потоку, що 
проходить через певну напівпровідникову наноструктуру. Фізична модель полягає в тому, 
що в даній структурі формується параболічний потенціал, і завдяки спін-орбітальній 
взаємодії електронний потік частково поляризується. Проаналізувавши рівняння Дірака 
даної системи можна показати, що ця структура може працювати як спін-поляризатор, 
ступінь поляризації якого залежить від значення параболічних частот потенціалу. Даний 
ефект може бути покладений в основу побудови спін-поляризаторів без використання 
магнітного поля. 

В якості структури розглядається масив 
напівпровідникових стержнів, що 
містить на поверхні негативний заряд. 
Результуюча дія сукупності таких 
стержнів формує потенціал, який в 
першому наближенні можна вважати 
параболічним: 

( ) 2 2, 1 2V x y k x k y= + ,  (1) 

де k1, k2 – параболічні частоти, величина 
яких залежіть від густини поверхневого 
заряду стержнів, їх радіусу та відстані між ними. 

Розв’язуючи рівняння Дірака для руху електрона в зазначеному потенціалі з врахуванням 
спін-орбітальної взаємодії можна оцінити значення потенціалу, при якому ефект спінової 
поляризації має місце.  

Рівняння Дірака має вигляд  

( ) ( )
2

2

€
€V r E r

m
p H

⎧ ⎫⎪ ⎪+ + ∆ ψ = ψ⎨ ⎬
⎪ ⎪⎩ ⎭

r
r r ,      (2) 

де m, E – маса та енергія електрона відповідно, €p i= − ∇
rr

h  – оператор імпульсу електрона, h  – 
стала Планка. €H∆  – оператор спін-орбітальної взаємодії: 

( )2 2
€ €€ ,

4
H V p

m c
⎡ ⎤∆ = σ ∇⎣ ⎦
rh r r ,       (3) 

де c – швидкість світла, €σr  – оператор, складений з матриць Паулі ( )€ , , ,j j x y zσ = . 
Електронна хвильова функція в рівнянні (2) є стовпцем:  

( )
( )
( )

1

2

r
r

r

ψ⎛ ⎞
ψ = ⎜ ⎟⎜ ⎟ψ⎝ ⎠

r
r

r .        (4) 
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Дане рівняння розв’язане методом малих збурень, де в якості останнього взята спін-
орбітальна взаємодія. Таким чином була отримана хвильова функція 

 ( ) ( ) ( )
1 2

1 2 1 2
1 2

0
1 1, ,
2 2

1 0
, , C C , ,

0 1 n n kn n k n n kn n k

x y z x y z
+ −

⎡ ⎤⎛ ⎞ ⎛ ⎞
ψ = + ψ⎢ ⎥⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎣ ⎦
∑ ,   (5) 

де ( )
1 2

0
n n kψ  – хвильова функція електрона в параболічному потенціалі, а 

1 2 1 2
1 1, ,
2 2

,C C
n n k n n k+ −

 – 

коефіцієнти, що відповідають за потік електронів зі спінами, що співнапрямлені або 
протинапрямлені відносно напрямку потоку відповідно. Визначивши данні потоки було 
отримано коефіцієнт спінової поляризації, який залежить від величини потенціалу. 

Варіюючи параметри параболічних частот можна розрахувати згадану структуру. 

В даній роботі на основі теоретичного розв’язку рівняння Дірака зроблено оцінку фізичних 
та геометричних параметрів структури, що може слугувати як спін-поляризатор. 
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Вплив LO-фононів на спектр випромінювання багатокаскадної 
плівкової структури на основі  InxGa1-xAs/InxAl1-xAs 
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При переході від інфрачервоного до терагерцового спектрального діапазону 

ефективність квантово каскадного лазера сильно зменшується. Причиною цього, є те, що 

енергія в лазерному випромінюванні порівнянна з енергією поздовжніх оптичних фононів. 

Взаємодія носіїв заряду з оптичними фононами в даному випадку відіграє переважну роль у 

процесах електронної релаксації [1]. На атомному рівні  фононна взаємодія з'являється в 

результаті зсуву атомів щодо рівноважних положень в ідеальній решітці кристала. Це в свою 

чергу призводить до порушення періодичності 

потенціального поля , яке супроводжується 

локальними змінами електронних і діркових 

станів в нанолазері. І навпаки - локальні зміни 

станів заряджених квазічастинок призводить до 

локальних деформацій решітки , а також до 

зміни збудженої фононної підсистеми . Тому 

повне розуміння динаміки електрон-фононної 

взаємодії в активній області квантово- 

каскадного лазера є дуже важливим.  

Сама електрон-фононна взаємодія існує 

навіть при абсолютній нульовій температурі, як 

наслідок присутності віртуальних фононів. Тому, 

щоб мати змогу керувати випромінюванням та-

кого лазера, необхідно знати вплив усіх типів 

коливань, які присутні в наносистемі. Оскільки сучасні технології дозволяють будувати 

лазери із розмірами плівок 10-30 нм [2], то суттєвим чинником, який буде впливати на 

спектр електрона в такій нано-стемі будуть об’ємні LO-фонони. 

В роботі проводилися теоретичні рорахунки впливу LO-фононів на спектр електрона, 

який знаходиться в багатошаровій наностемі In0.53Ga0.47As/In0.52Al0.48As, яка зображена на 

рисунку 1. Електронна і фононна задача розв’язувалася нами раніше [3,4]. Для того, щоб 

знайти вплив LO-фононів на спектр електрона необхідно розв’язати стаціонарне рівняння 

Шредінгера із гамільтоніаном: 

Рис. 1. Геометрична і потенціальна схема 
багатошарової наногетероситеми 
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.€€€€
LeLe HHHH −++=       (1) 

Тут eH€ – гамільтоніан невзаємодіючих електронів, LH€ – гамільтоніан фононів, LeH −
€ – 

гамільтоніан взаємодії електронів з фононами. 

Згідно загальної теорії [5] складові гамільтоніана (1) можна подати в представлені 

вторинного квантування через оператори народження та знищення: 
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Тут nn aa € ,€+ – оператори народження та знищення електронів; sqsq bb ,,
€  ,€+ – оператори 

народження та знищення фононів; mssnn ,,, ′  – квантові числа електронів і фононів; q  – 

квазіхвильове число, яке нумерує гілку коливань; ),(' m
n
nL sqF  – функція зв’язку електрона з 

фононами,  яку можна представити у вигляді: 
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Тут )(, zI mn  –– інтеграл перекриття 

хвильових функцій електрона та потенціалів 

поля поляризації обмежених фононів. 

Перенормований спектр шукають із 

рівняння Дайсона [5]: 

{ } ,),()(),( 1−−−= ωωω µµµµµ kMkEkG   (4) 

яке задає зв'язок між Фур'є-образом функції 

Гріна ),( ωµµ kG  і масовим оператором 

),( ωµµ kM , який в свою чергу залежить від функцій 

зв'язку ),(' m
n
nL sqF , енергій фононів LΩ  та енергій 

електронів nE . В такому випадку перенормовану 

енергію електрона слід шукати за формулою: 

,~
Lnn EE ∆+=    (5) 

де L∆ -  парціальний внесок в енергію електрона фононів, який знаходиться наступним 

чином: 
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Рис. 2. Парціальні внески обмежених 
фононів в спектр електрона в залежності від 
товщини зовнішніх ям, при фіксованій 
товщині внутрішньої ями InGaAsab 30 = , та 
фіксованій товщині бар’єрів 

InGaAsa1, =∆∆ +−  
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)),(Re( ωµµ kML =∆       (6) 

Отже, формула (6) дозволяє врахувати вплив фононів на енергію електрона, який 

знаходиться в квантовому каскадному лазері на тонких плівках. 

Розрахунки виконувались для наносистеми In0.53Ga0.47As/In0.52Al0.48As. На рисунку 2 

подана залежність парціального внеску LO-фононів від розмів наносистеми у величину 

спектра електрона. 

Як видно з рисунка (рис. 2), максимальний вклад дають обмежені фонони із другим 

збудженим рівнем електрона )30(L∆ . Це пов’язано з тим що, при даних параметрах системи 

перекриття хвильових функцій електрона і потенціалів поляризації обмежених фононів буде 

максимальним. Внески вищих порядків )40(L∆ , а також )20(L∆  будуть незначними, 

оскільки перекриття хвильових функцій і потенціалів поля поляризації, при такій 

конфігурації системи –– мінімальне. 

Як слідує з аналізу (рис. 2) при побудові квантово-каскадного лазера необхідним є 

врахування впливу поляризаційних коливань. Залежно від товщини плівки, вплив фононів на 

величину енергетичного рівня буде різний, а це в свою чергу впливатиме на випромінювання 

лазера. Як виявилося, максимальний внесок буде давати не взаємодія LO-фононів з основним 

рівнем, а їх взаємодія з другим збудженим рівнем. Це пов’язано із особливостями перекриття 

хвильових функцій та їхньою взаємодією із потенціалом поляризації. 
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Електронна структура мезопористого магеміту отриманого 
цитратним золь-гель методом 
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 03680, МСП, Київ-142, Україна, mvvmcv@mail.ru 

 
Ультрадисперсний магеміт γ-Fe2O3 синтезували термічним розкладом ксерогелю 

гідрату цитрату заліза, який отримували шляхом повільного змішування водних розчинів 
Fe(NO3)3⋅9H2O і С6H8O7 7 H2O та наступним висушуванням колоїдного розчину на повітрі 
протягом 5 днів при 60оС. Гідрат цитрату заліза відпалювали на повітрі при 125, 150, 175, 
200, 225 та 250 оС впродовж 1 год. Отримані матеріали, відповідно до результатів рентгено-
структурного аналізу (Рис.1, а), являють собою магеміт з розмірами областей когерентного 
розсіювання близько 7-9 нм. Прямі спостереження методом скануючої електронної мікроско-
пії виявили складну волокнистоподібну морфологію матеріалу з розмірами окремих елемен-
тів близько порядку 10 нм (Рис.1, б).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Значення питомих площ поверхонь матеріалів, отриманих відпалом при різних темпе-

ратурах, змінюються в залежності в діапазоні 130–180 м2/г (Рис.2, а). Спостережувана залеж-
ність пояснюється просторово неоднорідним фазовим переходом кристалогідрату цитрату 
заліза в оксид заліза при температурі 125оС.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
Рис.1. Дифрактограми мезопористого магеміту отриманого відпалом при різних 

температурах відпалу (а) та зображення поверхні зразка відпаленого після 200 оС (б) 
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Рис.2. Залежніть питомої площі поверхонь від температури відпалу 
мезопористого магеміту (а) та розподіл пор за розмірами  

для зразка відпаленого після 200 оС (б)
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В діапазоні температур 175-250оС спостерігається ріст питомої площі поверхні при 
підвищенні температури відпалу до величини 164 м2/г з наступною стабілізацією. Основний 
вклад у об’єм пор роблять мезопори розміром 3-7 нм, причому домінюють пори розміром 5 
нм (Рис.2, б). Для зразка отриманого відпалом при температурі 200оС, для якого зафіксовано 
локальний максимум параметру Sпит, на поверхні ксерогелю утворюється кристалічна сітка 
магеміту, сформована в результаті виносу з глибини частинок диспергованої речовини. Оче-
видно, що саме в таких зонах ефективність утворення магеміту є максимальною. Відпал при 
200оС, спричиняє утворення на поверхні частинок ксерогелю складного узору, сформованого 
з областей магеміту. Таким чином, спостерігається конкуренція двох процесів – диспергува-
ння матеріалу при газовиділенні внаслідок розкладу металоорганічної сполуки, та спікання 
утворених при цьому частинок магеміту. Як результат, формується мезопористий магеміт. 

Для дослідження впливу умов синтезу на зміну електронної структури зразків було 
проведено аналіз оптичних спектрів поглинання мезопористого магеміту диспергованого у 
воді. Залежності безрозмірного коефіцієнта оптичного поглинання А від довжини хвилі вип-
ромінювання представлені на Рис.3, а. Коефіцієнт поглинання α прямо пропорційний до ве-
личини А. Зв’язок між шириною забороненої зони напівпровідника Eg, коефіцієнтом погли-
нання α та частотою випромінювання ν виражається як: 

( )
∑∑ ν

−ν
=α=α

i

m
gii

i
i h

EhC i

   (1) 

де Сі – коефіцієнт пропорційності, Egі –енергія, що відповідає ширині забороненої зони, mі – 
коефіцієнт, що визначає тип оптичного переходу. Степеневий показник mі може приймати 
значення 1/2, 3/2, 2 чи 3 для прямих дозволених, прямих заборонених, непрямих дозволених 
та непрямих заборонених переходів відповідно [1]. 
Залежність ( )( )

( ) ( )ν
ν

να hf
hd

hlnd
=  [1] представлена на Рис.3, б. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Присутність кількох максимумів свідчить про складну електронну структуру матеріа-

лу та наявність декількох дозволених електронних переходів, причому можна виділити два 
діапазони значень енергій: перший – 1,43 - 1,70 еВ, де фіксуються два максимуми Eg1 та Eg2, і 
другий – 1,75 - 3,50 еВ, для якого характерною є неперервна зміна ( )( ) ( )ννα hdhd ln  з декіль-
кома локальними максимумами.  

Ширина забороненої зони для мікрокристалічного маггеміту відповідно до даних [2] 
становить 2,06 еВ, і саме це значення фіксується для одного з максимумів другого діапазон. 
Виявлено, що для першого діапазону енергій значення ширини забороненої зони в залежнос-
ті від температури змінюється в межах 1,43-1,49 еВ та 1,57-1,59 еВ ( Еg1 та Еg2) ( рис.4).  

Отриманий результат можна інтерпретувати як прояви ефектів реконструкції припо-
верхневої області наночастинок [3]. Магеміт володіє кристалічною структурою типу шпінелі 
(А[BA]O4, де A – Fe3+, B – вакансія) з хаотичним розупорядкуванням катіонних вакансій у В-

 
Рис.3. Оптичні спектри поглинання зразків мезопористого магеміту (а) та залежність 

( )( )
( ) ( )ν

ν
να h

hd
hlnd  (б) для різних значень температури відпалу 

)a

)б
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позиціях. Мінімізація енергії дефектної структури може супроводжуватись реконструкцій-
ними ефектами, пов'язаними із формуванням проміжних структур та включенням в них до-
мішкових атомів. В результаті цього формуються енергетичні стани, нехарактерні для об’єм-
ного матеріалу.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Узагальнюючи, можна запропонувати наступну модель. У результаті газовиділення при 
розкладі ксерогелю гідрату цитрату заліза матеріал диспергується, формується розвинена по-
верхня. Нерівноважність процесу формування оксиду заліза зумовлюватиме дефектність йо-
го структури, причому ймовірним є входження в структуру домішок, зокрема атомів вуглецю. 
Матеріал стає фазово-неоднорідним – присутні як області, що володіють властивостями, 
близькими до характеристик об’ємної фази магеміту, так і зони, дефектність яких зумовлю-
ватиме зміни електронної структури при збереженні кристалічного впорядкування.. Щодо 
присутності двох характерних значень для ширини забороненої зони дефектного магеміту 
Еg1 та Еg2, то можна припустити, що ефекти самовпорядкування ведуть до формування в цій 
системі кількох квазістабільних станів. 
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Рис.4. Залежніть питомої площі поверхонь від температури та  
розподіл пор за розмірами для зразка відпаленого після 200 оС 
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В останні десятиліття сформувався новий науково-технічний напрямок, пов’язаний із 
вивченням властивостей речовин в нанорозмірному стані та їх практичним використанням. 
Застосування нових наноматеріалів найрізноманітніше: в хімії – нові каталітичні та сенсорні 
системи, отримання сполук нанокомпозитів з новим комплексом раніше невідомих 
властивостей; у фізиці – створення матеріалів для електроніки, структур з нанометровою 
геометрією для запису інформації, перетворювачів енергії електромагнітного 
випромінювання тощо. Велика увага останнім часом в наукових дослідженях приділяється 
наногетерогенним композиційним матеріалам, в яких напівпровідникові частинки (зокрема 
нанокристали (НК) напівпровідників із змішаним ковалентно-іонним зв’язком класу сполук 
типу AIIBVІ) знаходяться в діелектричній матриці. Таким чином, розробка хімічних методів 
синтезу напівпровідникових нанокристалів та підбір полімерів для подальшої інкорпорації 
отриманих нанокристалів у полімерні плівки є одним із важливих напрямків сучасної 
нанофізики і наноелектроніки.  

Сополімер вінілацетат-акрилату – нетоксичний полімер з хорошими оптичними 
властивостями, що виробляється великотонажними партіями, що робить його надзвичайно 
перспективним, екологічно та економічно вигідним матеріалом для створення 
наногетерогенних напівпровідникових структур на його основі. 

Метою даної роботи є отримання та дослідження оптичних властивостей 
наногетерогенних плівкових структур сополімеру вінілацетат-акрилату з інкорпорованими 
нанокристалами кадмій телуриду.  

НК CdTe отримували методом колоїдного синтезу в періодичному реакторі повного 
змішування в присутності стабілізатора. Як стабілізатор поверхні НК CdTe в ході синтезу 
використовували тіогліколеву кислоту (ТГК). Концентрації вихідних речовин та умови 
синтезу наведено у табл. 1.  

Таблиця 1 

Умови синтезу НК CdTe 

Прекурсори 

Номер CdJ2, 
моль 

H2Te, 
моль 

ТГК, 
моль 

Співвідношення 
концентрацій 

іонів [Cd2+]:[Te2-] 

t синтезу, 
хв 

Середній розмір
НК CdTe/ТГК, 

нм 

І 3,92×10-4 5:1 2,5 

ІІ 
2×10-3 

2,49×10-4 
5,7×10-3 

8:1 
2 

1,5 

 
Дослідження показали, що на властивості отриманих НК CdTe значною мірою 

впливає зміна співвідношення концентрацій [Cd2+] : [Те2–] в реакційному середовищі. 
Вихідна концентрація Cd2+-іонів задається як початкова умова експерименту і є фіксованою 
величиною, а концентрацію Те2--іонів варіюється шляхом зміни тривалості синтезу або 
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величини сили струму відповідно до закону Фарадея (необхідний для синтезу нанокристалів 
кадмій телуриду H2Te одержують електрохімічно у гальваностатичній кварцовій комірці). 

 

  
а 

  
б 

  
 

в 
Рис. 1. Спектри ФЛ НК CdTe, отриманих при співвідношенні концентрацій [Cd2+] : [Те2–] в 
колоїдних розчинах 5:1 (І) та 8:1 (ІІ), безпосередньо після завершення синтезу (а) та через 7 
днів витримки (б), а також інкорпорованих в плівки сополімеру вінілацетат-акрилату. 

 
Контроль оптичних властивостей синтезованих запропонованим нами способом 

нанокристалів CdTe/ТГК та сформованих на їх основі плівок проводились за допомогою 
дослідження спектрів оптичного поглинання і фотолюмінесценції (ФЛ). При дослідженні 
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плівкових структур для порівняння знімали характеристики підкладок та сополімеру, 
осадженого на підкладки без НК CdTe. Спектри ФЛ вимірювали при кімнатній температурі. 

З рис. 1 видно, що спектри ФЛ колоїдних розчинів НК CdTe безпосередньо після 
завершення синтезу (рис.1, а.) характеризуються меншою чіткістю та більшою півшириною 
на напіввисоті максимуму, ніж відповідні спектри для розчинів після 7 днів витримки 
(рис.1, б.), що говорить про те, що в розчині відбуваються процеси доутворення. Тому 
синтезовані розчини витримували 7 днів при температурі 18-20°С для дозрівання частинок, 
після чого проводили подальші дослідження. 

Для формування плівкових структур змішували 51,5%-ний водний розчин сополімеру 
вінілацетат-акрилат (густина-10-70 мПа.с, розмір частинок 190-250 нм) із досліджуваним 
колоїдним розчином НК CdTe/ТГК у співвідношенні 3:1, наносили на скляну підкладку та 
витримували при температурі 30°С впродовж 5 годин за відсутності освітлення (мінімальна 
температура утворення плівок сополімеру – 5 °C).  

Аналіз отриманих результатів показує, що при співвідношенні концентрацій 
[Cd2+] : [Те2–] = 5:1 в колоїдному розчині формуються нанокристали із середнім розміром 
2,5 нм, спектр ФЛ яких являє собою відносно вузьку смугу екситонної люмінесценції 
(рис. 1, а І, б І). При співвідношенні концентрацій [Cd2+] : [Те2–] = 8:1 формуються 
нанокристали із середнім розміром 1,5 нм, смуга ФЛ яких є суперпозицією двох каналів 
випромінювальної рекомбінації, зумовлених анігіляцією вільних екситонів та рекомбінацією 
через поверхневі рівні, створені дефектами. Спектр ФЛ НК CdTe/ТГК являє собою смугу, яка 
виникає в результаті перекривання двох індивідуальних смуг свічення, локалізованих у двох 
областях видимого діапазону. У високоенергетичній області реєструється смуга, зумовлена 
екситонним механізмом рекомбінації, а в низькоенергетичній – смуга, пов’язана із 
дефектними станами (рис. 1, а ІІ, б ІІ). Відтак можна було б зробити висновок, що 
оптимальним співвідношенням концентрацій [Cd2+] : [Те2–] для синтезу НК CdTe є 
піввідношення 5:1. Проте аналіз спектрів ФЛ плівкових структур з інкорпорованими НК 
CdTe (рис. 1, в І, в ІІ) показує, що в обох випадках смуги ФЛ отриманих структур є 
суперпозицією двох каналів випромінювальної рекомбінації. Положення максимумів ФЛ в 
обох випадках співпадають, з чого можна судити про однотипність структур, що 
утворюються. Проте при співвідношенні [Cd2+] : [Те2–] = 8:1 інтенсивність ФЛ отриманих 
плівкових структур є помітно вищою, ніж при співвідношенні [Cd2+] : [Те2–] = 5:1.  

Таким чином аналіз отриманих результатів дозволяє зробити висновок, що 
оптимальним співвідношенням концентрацій [Cd2+] : [Те2–] для отримання НК CdTe є 
співвідношення 8:1. Разом з тим, сополімер вінілхлорид-акрилату – є технологічно, 
екологічно та економічно перспективним полімерним матеріалом для інкорпорації 
отриманих НК CdTe. 
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Широке застосування напівпровідникових матеріалів в сучасних нанотехнологіях 

вимагає постійної оптимізації існуючих та розробки нових науково обґрунтованих методик 
отримання тонких плівок на основі сполук типу АIIВVI, зокрема НК CdTe, придатних для 
використання при виготовленні оптоелектронних приладів для наноелектроніки. За 
літературними даними колоїдний синтез є одним із найбільш простих і доступних методів 
отримання нанокристалів (НК) CdTe. Проте їх широке застосування як робочих елементів 
різноманітних приладів неможливе через те, що вони знаходяться у рідкофазному стані. 
Тому на даний час актуальною задачею є підбір матеріалів та розробка ефективних методик 
трансферу НК CdTe із колоїдних розчинів у полімерні матриці. 

В даній роботі показано можливість використання сополімеру вінілацетат-акрилату як 
полімерної матриці для трансферу високолюмінесцентних НК CdTe з колоїдних розчинів.  

НК CdTe отримували методом колоїдного синтезу в періодичному реакторі повного 
змішування в присутності тіогліколевої кислоти (ТГК) як стабілізатора та етиленгліколю (ЕГ) 
як промотора стабілізації. Як дисперсійне середовище використовували деіонізовану воду. 
Зважаючи на те, що НК CdTe, синтезовані за даною методикою, характеризуються наявністю 
на їх поверхні негативного заряду [1], осадження наногетерогенних плівкових структур, 
сформованих на їх основі, проводили на скляні підкладки з нейтральним та позитивним 
зарядом поверхні. Теоретично можна припустити, що їх осадження на позитивно зарядженні 
підкладки дозволить отримати плівкові структури, що характеризуються значно кращою 
адгезійною здатністю до матеріалу підкладки, ніж за умови використання підкладки з 
нейтральним зарядом поверхні.  

Для формування плівкових структур змішували 51,5%-ний водний розчин сополімеру 
вінілацетат-акрилату (густина-10-70 мПа.с, розмір частинок 190-250 нм) із досліджуваним 
колоїдним розчином НК CdTe/ТГК (середній розмір частинок = 2,5 нм) у співвідношенні 3:1, 
наносили на скляну підкладку та витримували при температурі 30°С впродовж 5 годин за 
відсутності освітлення (мінімальна температура утворення плівок сополімеру – 5°C). 
Контроль оптичних властивостей синтезованих запропонованим нами способом 
нанокристалів CdTe/ТГК та сформованих на їх основі плівок проводили за допомогою 
дослідження спектрів фотолюмінесценції (ФЛ). При дослідженні плівкових структур для 
порівняння знімали характеристики підкладок та сополімеру, осадженого на підкладки без 
НК CdTe. Спектри ФЛ вимірювали при кімнатній температурі. 

На рис. 1 наведено нормовані спектри ФЛ НК CdTe, стабілізованих індивідуально 
ТГК (рис. 1, а) та ТГК з додаванням ЕГ як промотора стабілізації (рис. 1, б). Спектр ФЛ НК 
CdTe/ТГК (рис. 1, а) являє собою широку смугу із помітною затяжкою низькоенергетичного 
крила, що свідчить про високий ступінь дефектності отриманих частинок. Спектр ФЛ НК 
CdTe/ТГК, отриманих при використанні ЕГ як промотора ТГК являє собою відносно вузьку 
смугу екситонної люмінесценції. Таким чином аналіз отриманих спектрів ФЛ дозволяє 
зробити висновок, що використання ЕГ як промотора ТГК дозволяє зменшити дефектність та 
розкид за розмірами отриманих частинок кадмій телуриду. Гідроксильні групи 
етиленгліколю конкурують з молекулами тіогліколевої кислоти в процесі модифікування 
поверхні НК CdTe, що ростуть, створюючи тим самим більш щільний ізолюючий шар 



Лашкарьовські читання – 2014 

    65 

навколо частинки і збільшуючи ступінь стабілізації за рахунок електричного та стеричного 
факторів. 

 

  
а б 

Рис. 1. Спектри ФЛ колоїдних розчинів НК CdTe/ТГК (а) та НК CdTe/ТГК/ЕГ (б) 

 
На рис. 2 наведено нормовані спектри ФЛ наногетерогенних структур  

НК CdTe/ТГК/сополімер вінілхлорид-акрилату (рис. 2, а) та НК CdTe/ТГК/ЕГ/сополімер 
вінілхлорид-акрилату (рис. 2, б), осаджених на скляні підкладки з нейтральним (рис. 2, 
криві 1) та позитивним (рис. 2, криві 2) зарядом поверхні. 

 

  
а б 

Рис. 2. Спектри ФЛ плівкових структур НК CdTe/ТГК/сополімер вінілхлорид-акрилату (а) та 
НК CdTe/ТГК/ЕГ/сополімер вінілхлорид-акрилату (б), осаджених на скляні підкладки з 
нейтральним (1) та позитивним (2) зарядом поверхні. 

 
З рис. 2 видно, що в обох випадках смуги ФЛ отриманих наноструктур є 

суперпозицією двох каналів випромінювальної рекомбінації, зумовлених анігіляцією вільних 
екситонів та рекомбінацією через поверхневі рівні, створені дефектами. Положення 
максимумів ФЛ в обох випадках співпадають, з чого можна судити про однотипність 
структур, що утворюються. Проте за умови використання ЕГ як промотора ТГК 
інтенсивність ФЛ помітно збільшується. Також з рис. 2 видно, що в обох випадках 
інтенсивність ФЛ отриманих наноструктур, осаджених на підкладки з нейтральним зарядом 
поверхні (рис. 2, криві 1) в декілька разів перевищує інтенсивність ФЛ наноструктур, 
осаджених на підкладки з позитивним зарядом поверхні.  

Відтак можна зробити висновок, що використання сополімеру вінілхлорид-акрилату 
як матеріалу матриці для трансферу НК CdTe з колоїдних розчинів дозволяє отримати стійкі 
в часі нетоксичні наногетерогенні плівкові структури, що характеризуються задовільними 
оптичними властивостями. При цьому використання даного полімеру дає можливість 
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знизити собівартість отриманих структур у порівняні із описаними в літературі за рахунок 
використання відносно дешевого матеріалу, що виробляється у промисловості 
великотонажними партіями. Також в результаті проведених досліджень встановлено, що для 
трансферу в плівки сополімеру вінілхлорид-акрилату з колоїдних розчинів доцільно 
використовувати НК CdTe, стабілізовані ТГК із використанням ЕГ як промотора, а 
осадження отриманих наногетерогенних плівкових структур проводити на підкладки з 
нейтральним зарядом поверхні. 

 
1. Вплив постсинтетичної обробки на оптичні властивості колоїдних розчинів 

нанокристалів CdTe, стабілізованих тіогліколевою кислотою / О.А. Капуш, Л.І. Тріщук, І.О. 
Мазарчук [та ін.] // Науковий вісник Чернівецького національного університету. Серія хімія, 
випуск 581. – 2011. – С. 41-44. 
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Фізико-хімія низькорозмірних структур 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. 
Останнім часом великий інтерес дослідників викликають низькорозмірні структури 
сформовані на основі напівпровідників типу АIIВVI, у яких завдяки ефекту просторового 
обмеження носіїв заряду проявляються квантово-розмірні ефекти. Ці ефекти найбільш чітко 
виражені у CdTe у зв’язку із великим борівським радіусом екситона. Проте серед 
халькогенідів кадмію, які існують в нанорозмірному стані, кадмій телурид є найменш 
дослідженим, що закономірно, зважаючи на складність отримання його колоїдних розчинів, 
зумовлену тенденцією первинних сполук Te (ІІ) до розпаду та їх високою токсичністю. 
Разом з тим співмірність досліджуваних частинок та молекул дисперсійного середовища 
обумовлює специфіку кінетики хімічних реакцій на їх поверхні. Висока густина 
високодисперсних та нанорозмірних частинок напіпровідникових сполук, таких як CdTe, 
приводить до їх агрегації та, як наслідок, до втрати седиментаційної стійкості розчинів. 

Найбільш поширеним методом регулювання седиментаційною та агрегативною 
стійкістю таких систем є проведення адсорбційного модифікування поверхні частинок 
стабілізаторами різного роду. Адсорбція стабілізаторів, як правило, приводить до зменшення 
поверхневої енергії частинок, що сприяє руйнуванню агрегатів в дисперсних системах і 
запобігає виникненню коагуляційних контактів між частинками при їх осіданні. Величина 
адсорбції, а також характер взаємодії в системі адсорбат – адсорбент визначаються як 
хімічною природою поверхні частинки дисперсної фази, так і фізико-хімічною природою 
стабілізаторів. Із тіовмісних стабілізаторів, які добре зарекомендували себе як стабілізатори 
нанорозмірних систем на основі CdTe, найбільшого поширення отримали тіогліколева 
кислота та L-цистеїн. Проте, незважаючи на велику кількість досліджень в даній області, 
повністю роль даних стабілізуючих речовин і механізм адсорбційної модифікації частинок 
CdTe під час формування високодисперсних та нанорозмірних систем залишаються не 
повністю дослідженими. Для вияснення механізмів впливу розчинників та стабілізаторів на 
властивості низькорозмірних систем на основі CdTe необхідно визначити характер адсорбції 
стабілізаторів на поверхні CdTe.  

З огляду на все вище сказане, методою даної роботи є дослідження адсорбції L-
цистеїну на поверхні частинок кадмій телуриду. 

Для досліджень використовували високодисперсний кадмій телурид (частинки з 
розміром в діапазоні 40-150 нм), отриманий шляхом механічного розмолу монокристалічних 
блоків, вирощених методом Бріджмена. Для стабілізації поверхні частинок використовували 
L-цистеїн, а як дисперсійне середовише – воду, метанол та етанол. Величину адсорбції L-
цистеїну на поверхні частинок CdTe визначали за зміною концентрації стабілізатора у 
розчині до і після контакту з адсорбентом (CdTe). 

Величину адсорбції розраховували за формулою: 

А = ∆CV/m, 
де ∆C – зміна концентрації стабілізатора в розчині до і після адсорбції, кг/м3; V – 

об’єм розчину, м3; m – маса адсорбенту, кг. 
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Концентрацію стабілізатора визначали за зміною показника заломлення розчину за 
допомогою інтерферометра ЛИР-2. 

В результаті проведених досліджень встановлено, що ізотерми адсорбції L-цистеїну 
на поверхні високодисперсного CdTe виходять з початку координат і добре описуються 
рівнянням Ленгмюра (рис. 1). Це свідчить про те, що формування адсорбційного шару на 
поверхні кадмій телуриду відбувається за рахунок адсорбції індивідуальних молекул L-
цистеїну. Хід ізотерм свідчить про мономолекулярний характер адсорбції. Процес 
закріплення молекул адсорбата на поверхні адсорбенту здійснюється за рахунок сил Ван-
дер-Ваальса, тобто має місце фізична адсорбція. Адсорбція носить зворотний характер, що 
підтверджується дослідами по десорбції речовин-стабілізаторів чистим розчинником. 

 

  

а б 

 
в 

Рис. 1. Ізотерми адсорбції L-цистеїну на 
поверхні частинок CdTe з води (а), 
метанолу (б), етанолу (в). 

 
Як видно з приведених даних, адсорбційна здатність L-цистеїну на поверхні кадмій 

телуриду з води є істотно більшою, ніж за умови проведення адсорбції з метанолу та етанолу. 
Такий характер зміни адсорбційної здатності L-цистеїну на поверхні кадмій телуриду 
імовірно зумовлений процесами взаємодії (в тому числі хімічної) між молекулами L-цистеїну 
та розчинника. L-цистеїн має в своєму складі три різні функціональні групи. За 
класифікацією Пірсона, сульфгідрильна група SH- є м’якою основою, що характеризується 
низькою електронегативністю, легкою поляризацією та окиснювальністю; аміногрупа NH2- 
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відноситься до проміжних основ, у той час як карбоксильна COOH- має щільну електронну 
будову, високу електронегативність та низьку поляризацію. У воді L-цистеїн здатний 
існувати довгий час без суттєвих змін, а в спиртах відбувається окиснення (в першу чергу 
функціональних груп) молекул L-цистеїну та їх глобалізація. 

 
Висновки 

 
Показано, що введення L-цистеїну у високодисперсні системи на основі кадмій 

телуриду в неорганічних (вода) і органічних (метанол, етанол) розчинниках призводить до 
зміни їх характеристик за рахунок утворення адсорбційного шару на поверхні частинок 
дисперсної фази CdTe. Показано, що адсорбція L-цистеїну на поверхні частинок CdTe носить 
зворотний характер, тобто має місце фізична адсорбція. Хід ізотерм описується рівнянням 
Ленгмюра, що свідчить про мономолекулярний характер адсорбції. Встановлено, що L-
цистеїн як стабілізатор поверхні досліджуваних частинок найбільш доцільно 
використовувати за умови використання як дисперсійного середовища деіонізованої води. 
Дані результати можуть бути використані при розробці та оптимізації методик отримання 
стабілізованих нанокристалів CdTe шляхом колоїдного синтезу 



Лашкарьовські читання – 2014 

    70 

Механізми росту парофазних конденсатів на основі плюмбум 
телуриду 
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Плюмбум телурид PbTe – перспективний термоелектричний матеріал для середньої 
області температур (500-750) К та пристроїв, що функціонують в інфрачервоній області 
оптичного спектру [1,2] . Легування PbTe гетеровалентними домішками п`ятої групи (Bi, Sb) 
Періодичної таблиці зумовлює модифікацію як електронної, так і фононної підсистем 
кристалу, що впливає на цілий комплекс фізико-хімчних властивостей [2,3]. Для отримання 
тонкоплівкових парофазних конденсатів на основі сполук IV-VI, до яких відноситься і PbTe, 
широко використовують вакуумні методи, які вигідно відрізняються своєю технологічністю 
[4]. Однак ще зараз залишаються до кінця не розв’язаними особливості формування 
конденсатів та їх властивості. 

На рис.1 показано АСМ-зображення (а), профілограми (б) та гістограми розподілу за 
висотою (в) конденсатів PbTe:Bi/(0001) слюда за різного часу осадження. Як ми бачимо при 
збільшенні часу осадження з τ = 300  с (І) до τ = 1200 с (ІІ) має місце збільшення розмірів 
нанокристалітів як у латеральному, так і у нормальному напрямках. До того ж, при великих 
часах на поверхні тонких плівок утворюються об’єкти правильної тригональної та 
тетрагональної форми. 

Згідно теорії, закладеної у роботах Оствальда [5], а пізніше розвинутою роботами 
Ліфшица і Сльозова [6], Вагнера [7], Венгреновича [8] розрізняють дифузійний механізм 
росту кластерів і механізм, контрольований швидкістю утворення хімічних зв’язків на їх 
поверхні. Ці два процеси можуть конкурувати, тобто реалізовуватися одночасно за умови, 
якщо електронні процеси утворення хімічних зв’язків є активаційними і енергії активацій 
обох процесів – електронного і дифузійного порівняльні між собою. При дифузійному 
процесі відношення максимальних до середніх латеральних розмірів Dmax/Dc = 1,5, а при 
вагнерівському Dmax/Dc = 2.  

Як ми бачимо із таблиці, для  PbTe:0,1 ат.% Bi/(0001) слюди-мусковіт має місце 
одночасна реалізація цих двох процесів. Такий же самий результат спостерігається і для 
інших матеріалів в наших дослідженнях. 

 

Таблиця.  

Технологічні фактори та основні структурні параметри деяких конденсатів PbTe:0,1 ат.% 
Bi/(0001) слюди-мусковіт. Температура випаровування ТВ = 970 К 

№ 
зразка 

Температура 
підкладки, 

ТП, К 

Час 
напилення,τ, с hc, нм Dmax, нм Dc, нм Dm/ Dc, 

нм Rс, нм 

1 470 240 12 71 28 2,5 1,4 
2 470 300 16 90 41 2,2 1,8 
3 470 420 17 87 48 1,8 1,9 
4 470 900 47 126 62 1,9 2,3 
5 470 1200 60 101 68 1,7 3,1 
6 420 300 18 88 55 1,6 1,0 
7 420 900 35 85 63 1,3 1,2 
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Рис. 2D АСМ-зображння (а) і профілограми (б) поверхні та гістограми розподілу 
нанокристалітів за висотою (в) у конденсатах PbTe:Bi/(0001) слюда, одержаних при часі 
осадження τ, с: 300 – І (зразок № 2), 1200 – ІІ (зразок №5); Температура випарування 
ТВ = 970 К, температура підкладки ТП = 470 К. 

При чому, при малих часах та температурах осадження перевагу має вагнерівський процес, а 
при їхньому збільшенні – дифузійний. Показано, що парофазний ріст наноструктур PbTe 
здійснюється за механізмом Фольмера-Вебера (утворення окремих структур на початкових 
стадіях зародження). 

Автори висловлюють вдячність Литвину П.М. за проведення АСМ-досліджень. 
Робота виконана згідно комплексного наукового проекту МОН України (державний 

реєстраційний номер 0113U000185) та проектів ДФФД Державного агенства з питань 
науки інновації та інформації України (державний реєстраційний номер 0113U003689) 
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Рис. 1. Розраховані значення енергії 
Фермі ЕF в одиницях k(в)T від ширшій 
КЯ PbS, PbSe, РЬТе при Т = 300 К. 

Термоелектричні властивості наноструктур PbS, PbSe, РЬТе 
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На основі теоретичної моделі квантової ями (КЯ) з нескінченно високими стінками було 

досліджено термоелектричні параметри залежно від товщини шару наноструктур PbS, PbSe, РЬТе 
у наближенні змінної енергії Фермі. Показано, що залежності коефіцієнта Зеєбека, 
електропровідності і термоелектричного коефіцієнта потужності від ширини добре 
узгоджуються з експериментальними даними.  

Ключов і  слова :  плюмбум халькогеніди, наноструктури, квантово-розмірні ефекти. 
 

Здатність наноструктурованих матеріалів підвищувати термоелектричну (ТЕ) добротність 
привертає все більшу увагу [1]. Зниження розмірності матеріалу створює умови для 
квантово-розмірного ефекту, який приводить до збільшення густини станів поблизу енергії 
Фермі Е F .  Це дозволяє зберегти високу електропровідність σ, а достатня асиметрія числа 
заповнених і незаповнених станів дає можливість отримати високе значення коефіцієнта 
Зеєбека S [2]. Відчутний вплив квантових ефектів на термоелектричні характеристики 
можливий лише за умови, що розмір структури в напрямку обмеження зіставний з довжиною 
хвилі де Бройля носіїв. Дана умова, зокрема, виконується для структур у формі квантових ям 
[2-3]. 

У даній роботі розглянуто особливості поведінки ряду термоелектричних параметрів від 
ширини квантових ям у парофазних наноструктурах на основі сполук PbS, PbSe, РЬТе. 

Виходячи з експериментальних залежностей [2-3], які демонструють немонотонний 
осциляційний характер зміни ТЕ параметрів зі зміною товщини конденсату природно 
припустити, що така поведінка зумовлена квантуванням енергії носіїв за рахунок обмеження 
їхнього руху в потенціальній ямі. Збільшення ширини ями на величину півхвилі Фермі 
приводить до появи нової заповненої підзони нижче 
енергії Фермі. При ширині заповнення нової зони у 
густині станів спостерігається стрибок, що і приводить до 
осциляційної поведінки. 

Врахування d-залежностей енергії Фермі (рис. 1) 
дозволило отримати відповідні зміни коефіцієнта Зеєбека 
S та електропровідності σ від ширини КЯ для 
наноструктур на основі плюмбум халькогенідів (рис. 2). 

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 плюмбум 
халькогенідів характеризуються немонотонною осциляційною поведінкою (рис. 2). 
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Залежності ТЕ параметрів 
від ширини ями для плівок 
різних сполук з плюмбум 
халькогенідів відрізняються 
середнім значенням ТЕ 
параметрів на всьому 
досліджуваному діапазоні 
товщин, а також величиною і 
положенням екстремумів (рис. 
2). Разом з тим. характер ходу 
кривих є ідентичним. Так. для 
всіх структур при малих 
значеннях ширини ями (менше 
20 нм) виявлено високі значен-
ня коефіцієнта Зеєбека та дуже 
занижені значення 

електропровідності. 
Збільшення ширини ями при-
водить до зниження величини 
коефіцієнта Зеєбека та до 
збільшення величини 
електропровідності. При цьому 
всі ці залежності виходять на 
насичення. Зазначимо, що 
такий характер зміни теорети-
чних кривих (рис. 2) повністю 
відповідає експериментальним 
даним [3-4]. що свідчить про 
правильність використаної 
розрахункової моделі. 

Що стосується періоду 
осциляцій, то він обернено 
пропорційно пов'язаний зі 
значенням енергії Фермі. 
Спадаючий характер енергії 
Фермі (рис. 1) свідчить про те, 
що зі збільшенням ширини ями 
має місце ріст періоду 
осциляцій d-залежностей ТЕ 
параметрів (рис. 2). Найменше 
середнє значення енергії Фермі 
отримано для плюмбум 

телуриду (рис. 1, крива 3). Тому саме РЬТе повинен характеризуватися найбільшим середнім 
значенням періоду осциляцій ∆d, що також повністю підтверджується експериментом [4] 

На рис. 2,в зображено d-залежності коефіцієнта термоелектричної потужності 2S σ . 
Загалом можна сказати, що максимальні значення 2S σ  є меншими за експериментальні. Лише 
для сполуки РЬТе максимальне зн.ачення 2S σ  перевищує експериментальне, однак цьому 
значенню відповідає дуже мала ширина ями, для якої експеримент взагалі не проводився. З 
одного боку, причиною даного неузгодження може бути неврахування обмеженості висоти 
потенціальних бар'єрів, а з іншого боку - наявність додаткових експериментальних факторів, 
які, поруч з явищем квантово- розмірного ефекту, впливають на амплітуду осциляцій d-
залежностей термоелектричних величин. 

 
 
Рис. 2. Теоретичні залежності коефіцієнта Зеєбека S  

(а ) ,  електро-провідності σ  (б )  та коефіцієнта ТЕ 
потужності 2S σ  (в )  від ширини КЯ для плівок PbS (1), 
PbSe ( 2 ) ,  РЬТе (З ) в моделі безмежно глибокої 
потенціальної ями при Т = 300 К. 
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Врахування обмеженості висоти потенціальних бар'єрів, а також визначення 
теплопровідностей наноструктур плюмбум халькогенідів для розрахунку d-залежностей 
термоелектричних добротностей відповідних структур буде здійснено у наших подальших 
роботах. 
Робота виконана у згідно наукових проектів НАН України (реєстраційний номер 

0113U000185 ), ДФФД МОН України (реєстраційний номер 0113U003689, та відділу 
публічної дипломатії НАТО згідно програми «Наука заради миру» (NUKR, SEPP 984536). 
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Ангармонічні ефекти в AlGaN/GaN (HEMTs) структурах 
досліджені методом Раманівської спектроскопії 

А.С. Романюк 
Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарєва НАН України, Україна, 03028, 

Київ, проспект Науки, 41 
E-mail:cinjko89@ukr.net 

 
AlGaN/GaN гетероструктури є перспективними для створення транзисторів з високою 

рухливістю електронів для НВЧ-приладів систем зв’язку та радіолокації. 
Полярна природа GaN і AlGaN та пружні деформації обумовлені невідповідністю 

параметрів гратки компонент гетероструктури AlGaN/GaN призводять до утворення 
п’єзоелектричної та спонтанної поляризації структури вже в процесі її росту. В результаті в 
нелегованому GaN шарі AlGaN/GaN структури утворюється шар нанометрової товщини з 
квазідвовимірним електронним газом (2DEG). Оскільки для нітридних гетероструктур 
фонони відіграють домінуючу роль в процесах розсіяння електронів, то для них надзвичайно 
актуальними є фундаментальні дослідження процесів електрон-фононної і фонон-фононної 
взаємодії.  

В результаті високої полярності GaN енергія повздовжнього оптичного (LO) фонона 
центра зони Бріллюена є значно більшою енергії повздовжнього або поперечного (LA або 
TA) фононів. Тому, на відміну від GaAs, традиційний канал розпаду Клеменса LO фонона 
GaN на два акустичних фонони є енергетично забороненим і час життя LO фонона 
збільшується до декількох пікосекунд. Поєднання швидкої емісії (генерації) LO фононів і 
довгого часу життя фонона призводить до утворення великої нерівноважної заселеності LO 
“гарячих фононів” (ефекту “вузького горлишка (bottleneck)”). Це приводить до значного 
зменшення дрейфової швидкості електронів, що погіршує характеристики електронного 
пристрою. Встановлення фізичних механізмів електрон-фононної є важливими для розробки 
НВЧ-приладів нового покоління. 

В даній роботі приведено результати дослідження AlGaN/GaN (HEMT) структур в 
залежності від температури методом мікро-Раманівської спектроскопії. На основі 
теоретичного аналізу температурної залежності частоти і ширини фононних смуг 
встановлено шляхи розпаду оптичних фононів центра зони Бріллюена. 

Досліджувались AlGaN/GaN (HEMT) структури вирощенні методом хімічного 
осадження із металорганічних сполук (MOCVD) на сапфіровій підкладці (450 мкм). 
Гетероструктури складалися з нелегованого буферного шару GaN (3 мкм), бар’єрного 
Al0.3Ga0.7N (30 нм) та покриваючого шару GaN (4 - 5 нм). Досліджувалась лінійна TLM 
(transition line model) структура з різною довжиною активних областей (30-180 мкм). Мікро-
Раманівські спектри AlGaN/GaN структур вимірювались в геометрії зворотного розсіяння за 
допомогою потрійного спектрометра Horiba Jobin Yvon T64000 в області температур T= 80 ÷ 
460 К. Збудження Раманівських спектрів здійснювалось лінією випромінювання Ar/Kr лазера 
з довжиною хвилі λзб = 488 нм.  

На рис.1,а показано типовий спектр КРС AlGaN/GaN HEMT структури при кімнатній 
температурі. В спектрі реєструються фононні смуги які відповідають неполярним модам 

( )2
lowE GaN  і ( )2

highE GaN , полярній моді ( )1
LOA GaN , а також ( )2 3gE Al O  моді підкладки сапфіру. 

Із рис.1,б видно, що при зростанні температури в спектрах КРС спостерігається зміщення 
2
highE  та 1

LOA  фононних смуг в область менших частот та збільшення їх напівширини. 
Моделювання температурної залежності зміни частоти і ширини фононної смуги в 
Раманівських спектрах напівпровідників дозволяє встановити механізм розпаду оптичних 
фононів центра зони Бріллюена. 
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Як показано на рис.2 температурна залежність зміни частоти ( )2
highE GaN  та ( )1

LOA GaN  
фононних мод добре моделюється з врахуванням ефекту термічного розширення кристалу та 
ангармонічної взаємодії фононів: 

( ) ( ) ( ) ( )0 decay expantion strainT T T Tω ω ω ω= Ω + ∆ + ∆ + ∆ ,                          (1) 
де 0Ω  частота фононної моди ( )2

highE GaN  ( ( )1
LOA GaN ) для об’ємного ненапруженого 

матеріалу при 0 К, ( )decay Tω∆  - зміщення частоти фонона зумовлене ангармонізмом коливань за 
рахунок трьох- і/або чотирьохфононних процесів розсіяння, ( )expantion Tω∆  - зміщення частоти 
фонона зумовлене термоіндукованими пружними деформаціями, які виникають в результаті 
невідповідності параметрів гратки і коефіцієнтів термічного розширення підкладки та плівки, 

( )strain Tω∆  - зміщення частоти зумовлене термічним розширенням кристалу. 
 

Ангармонічне затухання фонона оцінено в результаті моделювання експериментальної 
температурної залежності ширини фононної смуги враховуючи асиметричний (симетричний) 

        
Рис.1. Спектри мікро-КРС AlGaN/GaN HEMT структури для  а) стоксової та антистоксової 

області (Т = 300 К) і б) для стоксової області в залежності від температури. 

             
Рис. 2. Температурна залежність частоти фононних мод ( )2

highE GaN  (рис. а) та ( )1
LOA GaN  

(рис. б) з врахуванням різних вкладів що беруть участь в процесах розсіювання. 
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розпад фонона на два фонони (Клеменса канал) і симетричний розпад на три фонони 
(Балканського механізм) [i,ii]: 

0 1 2( ) ( ) ( ) ,T T TΓ = Γ + Γ + Γ                                                 (1.12) 

( ) ( )1
1 2

1 1( ) 1 ,
exp expB B

T A
k T k Tω ω

⎡ ⎤
Γ = + +⎢ ⎥

⎣ ⎦h h

 

( ) ( )2 2
0

3 3( ) 1 ,
exp 3 exp 3B o B

T B
k T k Tω ω

⎧ ⎫⎪ ⎪Γ = + +⎨ ⎬
⎡ ⎤⎪ ⎪⎣ ⎦⎩ ⎭h h

 

де 0Γ −  ширина фононної лінії при 0T K→ , яка не залежить від температури і 
обумовлена розсіянням на дефектах, домішках і флуктуаціях пружних деформацій. А і В – 
коефіцієнти, що відповідають ймовірності двох- та трьохфононного процесу розсіяння, 
відповідно. 1( )TΓ −  затухання фонона обумовлене асиметричним (симетричним) 
трьохфононним процесом розпаду, а 2 ( )TΓ −  відповідає чотирьохфононному процесу 
розпаду фонона. Аналіз температурної залежності частоти оптичних фононів центра зони 
Бріллюена також дозволяє дослідити шляхи затухання фонона.  

 

                
Рис.3. Температурна залежність напівширини фононних мод ( )2

highE GaN  (рис. а) та 

( )1
LOA GaN  (рис. б) з врахуванням трьох- та чотирьохфононного процесів розсіювання. 

 

Показано, що при виконані законів збереження енергії і моменту імпульсу можливими 
дозволеними каналами розпаду для ( )2

highE GaN  та ( )1
LOA GaN  фононів центра зони 

Бріллюена AlGaN/GaN HEMT структури є канали Клеменcа та Рідлі. Зокрема для фононної 
моди ( )2

highE GaN , симетричний канал Клеменса є домінуючим каналом розпаду фонона, на 

відміну від фононної моди ( )1
LOA GaN  для якої домінуючим є несиметричний канал Рідлі. 

Враховуючи два типи каналів, дозволеними можуть бути такі комбінації розпаду фононів: 
 

Клеменса канал: LО → LА + LА;     LО → LA + TA;    LО → TA + TA, 

Рідлі канал:        LО → ТО + LА;     LО → ТО + TA. 
 

Література: 
 P. G.Klemens, Anharmonic decay of optical phonons. Physical  Review, 1966. 148: pp. 845. 
2 M. Balkanski, R. F. Wallis, and E. Haro, Phys. Rev. B28,1928 (1983). 
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Конфокальна мікро-КРС спектроскопія індукованих лазерним 
опроміненням дефектів в одношаровому графені  

 
Ю.Ю. Стубров, В.В. Стрельчук, А.С. Ніколенко 

Інститут фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України 
пр. Науки 45, Київ 03028, Україна; e-mail: stubrov@isp.kiev.ua 

 
Сучасний інтерес до графену викликаний його надзвичайними властивостями. Зокрема, 

майже балістичний транспорт, висока рухливість носіїв заряду і наномасштаби роблять його 
досить привабливим матеріалом для наноелектроніки. Проте графенові шари, як правило, 
містять структурні дефекти, що обмежує, а часом і унеможливлює їх практичне 
використання. Кількість дефектів та їх тип в значній мірі залежать від технології отримання 
графену і можуть істотно впливати на його фізичні властивості. Досить ефективним, 
швидким та неруйнівним методом дослідження дефектів у вуглецевих матеріалах є 
спектроскопія комбінаційного розсіяння світла (КРС). На сьогодні існує значна кількість 
робіт присвячена дослідженню структурних дефектів методом КРС, які утворюються при 
опромінені графену іонами Ar+, фторуванням, гідруванням та помірним окисленням зразків 
[1], проте дефекти, що генеруються внаслідок лазерного опромінення, є недослідженими. 
Отже, метою роботи  було дослідити спектри КРС одношарового графену в залежності від  
потужності збуджуючого лазерного опромінення, визначити граничне значення потужності, 
при якій починають утворюватися структурні дефекти, встановити переважний тип дефектів, 
та залежність їх густини від потужності лазерного опромінення. 

Досліджувались зразки графену виготовлені методом мікромеханічного 
відшаровування високо орієнтованого піролітичного графіту. Даний метод дозволяє 
отримати індивідуальні графенові шари з упорядкованою структурою і розмірами від 10 мкм 
до 100 мкм за допомогою липкої стрічки і подальшого її розчинення у кислоті. 

Графенові шари осаджувались на кремнієві підкладки, вкриті шаром SiO2 товщиною 
300 нм, що дозволило їх візуально спостерігати  за допомогою оптичного мікроскопа. 
Товщина досліджуваної області в один атомний шар була підтверджена з аналізу параметрів 
2D-смуги в спектрі КРС. 

Спектри мікро-КРС реєструвались в геометрії зворотного розсіяння при кімнатній 
температурі за допомогою потрійного спектрометра T-64000 Horiba Jobin-Yvon з 
охолоджуваним ПЗС детектором. Фокусування збуджуючого випромінювання на поверхню 
зразка здійснювалося з допомогою оптичного об’єктиву 50х/0.75. Збудження спектрів КРС 
здійснювалось з допомогою Ar-Kr лазера (λзб = 514.5 нм) при варіюванні потужності 
збуджуючого опромінення на зразку від 0.2 до 14 мВт.  

На рис.1. зображено спектри КРС одношарового графену виміряні для стокової та 
антистоксової областей спектру. Форма 2D смуги (рис.1.), так само як і відношення  
інтенсивності G смуги до 2D (рис.1. (b)) є типовими для одношарового графену. Слід 
зазначити, що при використаних потужностях збудження в антистоксовій області спектру 
2D-смуга не реєструвалась. Це вказує на те, що генерація гарячих фононів для 2D-смуги є 
ускладненою. Смуга 2D формується внаслідок електронного резонансного міжзонного 
розсіяння з великими хвильовими векторами фононів. Тому інтенсивність цієї смуги буде 
залежати від ймовірності електрон-фононного та електрон-електронного процесів розсіяння, 
останній з яких, у нашому випадку, ймовірно переважає. 
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Рис.1. Спектри комбінаційного розсіяння світла одношарового графену виміряні в  стоксовій 
та антистоксовій областях спектру. (а) Відношення інтенсивності G-смуги в стоксовій 
області до інтенсивності в антистоксовій області спектру, та оцінена температура оптичного 
фонона (Топт). (b) Відношення інтенсивності G-смуги до 2D в залежності від потужності 
збуджуючого випромінювання в стоксовій області спектру. 

Однофононна смуга Gas в спектрі КРС у антистоксовій області спектру з’являється при 
потужностях збуджуючого випромінювання більших, ніж 4 мВт і її інтенсивність по мірі 
підвищення потужності зростає. Таким чином, фононна температура, оцінена зі 
співвідношення Is/Ias залежить від потужності збуджуючого випромінювання і при 
потужностях, що використовувались у даній роботі знаходиться в інтервалі (120  220)  
(рис.1. (а)). 

Зі збільшенням потужності лазерного 
випромінювання, починаючи з 7 мВт в 
спектрах КРС реєструються і зростають 
по інтенсивності дефектні D та D' смуги 
при 1350 см-1 і 1620 см-1, відповідно, які 
зумовлені процесом непружного 
розсіяння на оптичних  фононах  країв  
зони  Бріллюена (рис.2.) Фізичний  
механізм розсіяння на цих дефектних 
коливаннях пояснюється процесом 
подвійного електрон-фононного 
резонансу. Крім того, при високих 
потужностях збудження (починаючи з 4 
мВт)  в спектрах КРС одношарового 
графену реєструються смуги, що 
зумовлені механізмом непружного 
розсіяння світла на комбінаціях  D, D', 
D'',  D3,  D4, D5 фононів країв  зони 
Бріллюена (рис.2.). 

З аналізу відношення інтенсивностей дефектних смуг I(D) до I(D') у графені можна 
отримати інформацію про природу дефектів. Таким чином, у результаті порівняння 
експериментальних даних з літературними [1] було встановлено, що при опроміненні 
графену лазером з довжиною хвилі  = 514,5 нм при кімнатній температурі Т = 300К з 
потужностями збудження, що перевищують порогову (7 мВт),  у ньому створюються 

 
Рис.2. Спектр КРС одношарового графену, 
отриманий при різних потужностях збудження 

= 514.5 нм, Т = 300 К. 
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переважно дефекти типу «вакансія», що проілюстровано на рис.3. Використовуючи так звану 
модель активації  D смуги [2], за допомогою співвідношення [3]:  

 де LD – це відстань між дефектами 
(нм), а E1 – енергія збуджуючого 
випромінювання (еВ), було знайдено 
як змінюється відстань між дефектами 
з підвищенням потужності 
випромінювання (рис.4.). З рисунку 
помітно, що концентрація дефектів, 
створених лазерним опроміненням є 
невисокою.  

Середня відстань між дефектами 
з підвищенням потужності  постійно 
зменшується і досягає свого 
мінімального значення (приблизно 20 
нм) при 10 мВт.  

Таким чином, в даній роботі 
методом конфокальної мікро-КРС 
спектроскопії досліджено природу 
дефектів у графені, індукованих 
лазерним опроміненням з різною 
потужністю збудження і встановлено 
мінімальний поріг потужності, при 
якому починають утворюватися 
дефекти. Показали, що за таких умов у 
графені створюються переважно 
дефекти типу «вакансія» і за 
допомогою відношення інтенсивно- 
стей I(D) до I(G) смуг оцінено 
середню відстань між ними. З аналізу 
інтенсивності G смуги в стоксовій та 
антистоксовій областях спектру 
оцінено фононну температуру як 

функцію потужності збуджуючого випромінювання.   
       
 
[1] Axel Eckmann et al., Probing the nature of defects in graphene by Raman spectroscopy. Nano 
Lett. 12, 3925-3930 (2012). 
[2] M. M. Lucchese et al., Quantifying ion-induced defects and Raman relaxation length in 
graphene. Carbon 48, 1592-1597 (2010). 
[3] L. G. Cancado et al., Quantifying defects in graphene via Raman spectroscopy at different 
excitation energies. Nano Lett. 11, 3190-3196 (2011). 

 
Рис.3. Відношення інтенсивностей I(D) до I(D'), 
нормованих на 5·I(D'

max). 
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Рис.4. Залежність відстані між дефектами LD від 
потужності лазерного збуджуючого випромі- 
нювання.  
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Орієнтаційні особливості та прості кристалографічні форми 
тонких плівок PbTe:Ві на ситалі 
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Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 

вул. Шевченка, 57, Івано-Франківськ, 76000, Україна, Е-mail: freik@pu.if.ua 
Низькорозмірні конденсати плюмбум халькогенідів – перспективні напівпровідникові 

структури для створення на їх основі активних елементів мікро- і наноелектроніки 
(детектори і джерела випромінювання в інфрачервоній області оптичного спектру та 
термоелектричних перетворювачів енергії для температур (500-850) К). Тонкі плівки і 
нанорозмірні конденсати розширюють межі використання плюмбум телуриду у нових 
областях мікро- і наноелектроніки [1,2]. Робочі характеристики приладових структур на їх 
основі визначаються морфологічними особливостями та топологією конденсатів [1-3]. 
Легування PbTe гетеровалентними домішками п’ятої групи (Sb, Bi) Періодичної таблиці 
зумовлює модифікацію електронної і фононної підсистем кристала, що веде до покращення 
термоелектричних властивостей [4]. 

На даний час, для отримання тонких плівок сполук IV-VI широко використовуються 
парофазні вакуумні технології [1,5]. 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. 

Із вище відзначених міркувань актуальними залишаються питання, пов’язані із 
дослідженням деталей процесів 
структуроутворення у парофазних 
конденсатах PbTe:Bi. У запропонованій 
роботі представлено аналіз простих 
кристалічних форм окремих 
нанокристалів у парофазних конденсатах 
PbTe:Bi, осаджених у відкритому вакуумі 
на підкладках із ситалу, а також 
розглянуто процеси орієнтаційного 
структуроутворення. 

Тонкі плівки і наноструктури 
отримували з парової фази 
випаровуванням у відкритому вакуумі 
наперед синтезованої сполуки PbTe:Bi із 1 
ат.% вісмуту. В якості підкладок 
використовували пластини ситалу, які 
піддавалися попередній хімічній очистці. 
Температура випарника складала 
ТВ = (920-1020) К, а температуру 
конденсації змінювали в межах ТП = (420-
520) К. Товщину конденсату задавали 
часом осадження пари τ = (3-120) с та 
вимірювали за допомогою 
мікроінтерферометра МИИ-4. 
Технологічні характеристики наведено у 
таблиці. Морфологічні особливості 
наноструктур у конденсатах 
досліджували методами атомно-силової 

Таблиця 
Технологічні фактори осадження на 
підкладки із ситалу парофазних конденсатів 
PbTe:Bi у відкритому вакуумі. 

№ 
 

Температура 
випарника при 
напиленні ТВ,К 

Температура 
підкладки при 
напиленні, 

ТП,К 

Час 
напилення 

τ, с 
1 920 470 15  
2 920 470 30  
3 920 470 120 
4 970 420 15 
5 970 420 60 
6 970 420 120 
7 970 445 5 
8 970 445 15 
9 970 445 60 

10 970 470 3 
11 970 470 5 
12 970 470 7 
13 970 470 15 
14 970 470 60 
15 970 470 120 
16 970 495 5 
17 970 495 15 
18 970 495 60 
19 970 520 15 
20 970 520 60 
21 970 520 120 
22 1020 470 10 
23 1020 470 15 
24 1020 470 30 
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мікроскопії (АСМ) Nanoscope 3a Dimention 
3000 (Digital Instruments USA) в Інституті 
фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова 
НАНУ України (м. Київ). За результатами 
АСМ-досліджень крім морфології поверхні 
конденсату у програмі Gwyddion знаходили 
полярні ρ та азимутальні φ кути для всіх точок 
поверхні, а також для граней окремих 
нанокристалів (рис.1), за якими розраховували 
кути між нормалями до площин цих граней. 
Аналізуючи результати дослідження PbTe:Bi 
на ситалі, нами встановлено, що при малих 
часах осадження на поверхні конденсату 
відсутні об’єкти правильної форми. Із 
поступовим збільшенням тривалості 
напилення починають з’являтися утворення, 
що за своєю формою близькі до тригранних 
чи чотиригранні пірамідок. І при вже досить 
значних часах осадження на поверхні плівок 
PbTe:Bi утворюється досить велика кількість 
огранених утворень. Для аналізу простих 

кристалографічних форм було взято об’єкти зразків, отриманих при часі осадження більше 
10 секунд. 

Встановлено, що окремі кристалографічні форми парофазних конденсатів 
PbTe:Bi/ситал сформовані площинами систем {100} і {110}, які є електрично-нейтральними і 
мають найбільшу ретикулярну густину атомів. Проаналізовано залежність азимутальних φ та 
полярних ρ кутів від різних технологічних факторів, а саме від часу τ та температури ТВ 
випарника. Виявлено що як при збільшенні тривалості напилення, так і при збільшенні 
температури випарника максимум розподілу кута ρ зміщується в область більших значень, 
тобто об’єкти робляться більш стрімкими. Розглянуто окремі об’єкти пірамідальної форми та 
побудовано їхні гномостереографічні проекції. 

Робота виконана згідно комплексного наукового проекту МОН України (державний 
реєстраційний номер 0113U000185) та проектів ДФФД Державного агенства з питань 
науки інновації та інформації України (державний реєстраційний номер 0113U003689) 

 
[1] Д.М. Фреик, М.А. Галущак, Л.И. Межиловская. Физика и технология полупроводниковых пленок (Вища 

школа, Львів, 1988). 
[2] С.П. Зимин, Е.С. Горлачев. Наноструктурированые  халькогениды свинца: монография 

(ЯрГУ, Ярославль, 2011). 
[3] Springholz G., Holy V., Pinczolits M., Bauer G. // Science. – 1998. – Vol. 282. – P. 734. 
[4] Н.Х. Абрикосов, Л.Е Шелимова. Полупроводниковые материалы на основе соединений 

А4В6 (Наука, Москва, 1975). 
[5] Ю.З. Бубнов, М.С. Лур’є, Ф.Г. Старос, Г.А. Филаретов. Вакуумное нанесение пленок в 

квазизамкнутом объеме (Энергия, Л.,1975). 
 

 
Рис. 1. Полярний ρ і азимутальний φ кути 
граней піраміди. 
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На сучасному етапі розвитку напівпровідникового матеріалознавства великий інтерес 

привертають до себе гетероструктури. Істотною особливістю даних матеріалів є можливість 
передбачення та керування їхніми фізичними властивостями, що тим самим дозволяє 
досягати максимальної ефективності моделювання та виготовлення приладів на їхній основі. 

В даному повідомлені представлено результати моделювання енергетичних станів 
гетероструктур на основі β-InSe та In4Se3. Вихідні селеніди індію характеризуються рядом 
властивостей, цікавих не лише з практичної, але і з теоретичної точок зору. Так в сполуці 
In4Se3 встановлено наявність низькоенергетичної непарабалічності в дисперсійних 
залежностях в околі центру зони Бріллюена [1], а в роботі [2] показано, що в шаруватому 
напівпровіднику β-InSe має місце аномальна анізотропія та істотне відхилення ходу 
дисперсійних віток від передбачуваного, на основі широко використовуваного у подібних 
структурах закону Фіваза. 

В нашій роботі методом інваріантів Пікуса, розраховано закони дисперсії для β-InSe та 
In4Se3 з врахуванням деформацій. Для теоретичної оцінки коефіцієнтів, які входять в ці 
закони, енергетичний зонний спектр даних матеріалів був розрахований ab initio методом і 
відповідно, методом апроксимації дисперсійних кривих були отримані необхідні параметри. 

Основною задачею проведення теоретичних досліджень було пояснення особливостей, які 
спостерігаються в законах дисперсії при введені деформацій в модель кристалу і яким чином 
це впливає на особливості гетероструктур, що побудовані на основі β-InSe та In4Se3. 

Як відомо, для створення гетероструктур, істотною умовою є максимальна відповідність 
геометричних параметрів досліджуваних матеріалів. Оскільки параметри кристалічних 
граток β-InSe та In4Se3 істотно не співпадають, то, в такому випадку на гетеропереході 
виникатимуть напруження неузгодженості. За рахунок цих особливостей кристали будуть 
зазнавати певних деформацій, а це в свою чергу буде істотно відображатись на 
енергетичному зонному спектрі сформованих з них гетероструктур. 

Для теоретичного опису гетеропереходу нами була змодельована гетерограниця 
β-InSe/In4Se3 що в площині переходу складається з трьох елементарних комірок In4Se3 та 
дванадцяти елементарних комірок β-InSe. Саме така комбінація була одержана при 
мінімізації механічних напружень на гетеропереході.  

Скориставшись відомими співвідношеннями теорії пружності, ми теоретично розрахували 
компоненти тензорів деформації для орторомбічної (In4Se3) та гексагональної (β-InSe) 
структур. Дані результати представлені в таблиці 1. 

Таблиця 1 
Компоненти тензорів деформації для гексагональної (h) і орторомбічної (o) структур 

 
h
11ε  h

22ε  h
33ε  

-0.042 -0.001 0.035 
o
11ε  o

22ε  o
33ε  

-0.004 0.092 -0.027 
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Також зауважимо, що виходячи з літературних даних, щодо величини термодинамічної 
роботи виходу [3, 4] та значень ширини заборонених зон [5, 6], гетероструктури β-InSe/In4Se3 
є коваріантними.  

Ввівши отримані значення ijε  в розраховані методом інваріантів закони дисперсії, для 
β-InSe та In4Se3, ми можемо дослідити, яка перебудова енергетичних станів відбувається в 
досліджуваних матеріалах при врахуванні деформації. Згідно одержаних нами результатів, 
при цьому, в енергетичному зонному спектрі відбувається зміщення енергетичних станів, 
зокрема у високосиметричних точках зони Бріллюена, де локалізовані екстремуми зонної 
структури вихідних матеріалів і які були використані нами при побудові моделі 
енергетичного профілю гетероструктур. Далі, використавши одержану послідовність 
квантових ям та бар’єрів, методом ефективної маси, нами були розраховані енергії мінізон 
без та з врахуванням впливу деформації. 

Відзначимо, що згідно результатів наших обчислень, зміщення віток в спектрах 
досліджуваних селенідів є досить істотним і складають величини порядку 0.5 еВ. Такі значні 
зсуви енергетичних станів можуть призводити навіть до зміни типу надгратки, з коваріантної 
на контраваріантну. Значення енергії мінізон надграток цих різних типів будуть істотно 
відрізнятися. А також це радикально впливатиме на фізичні властивості даних 
гетероструктур. Значення енергії мінізон надгратки контраваріантного типу, відповідають 
значенню довжини хвилі порядку (0.8 1.0)λ ÷  мкм, яке непогано корелює з результатами 
експериментальних досліджень смуги фоточутливості споріднених гетероструктур 
представлених в роботі [7]. Останній факт свідчить про адекватність побудованої моделі 
напруженого гетеропереходу. 
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конденсатів SnTe 
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вул. Галицька, 2, Івано-Франківськ, 76000, Україна, Е-mail: freik@pu.if.ua 
 

У системі Sn-Te утворюється тільки одна  проміжна фаза SnTe, область гомогенності 
якої лежить у межах від (50,1±0,1) ат.% Te до (50,5±0,1) ) ат.% Te, тобто вона міститься 
повністю лише на боці телуру. Станум телурид кристалізується у структурі типу NaCl, 
параметр гратки якої зменшується із збільшенням вмісту телуру від 6,304 Аº до 6,302 Ао в 
області гомогенності сполуки [1-3]. 

Встановлено,що за всіх умов вирощування парофазні конденсати мають р-тип 
провідності. При цьому із збільшенням температури осадження Тп концентрація дірок 
зменшується (рис.1, а-крива-1), а їх рухливістьдещо зростає (рис.1, а-крива-2).  
Підвищення температури випаровування Тв наважки за сталої Тп зумовлює протилежні зміни 
у параметрах конденсатів: концентрація зростає, а параметр гратки і рухливість носіїв 
зменшуються , а рухливість носіїв зростає (рис.1, б).  

Що стосується залежностей термоелектричних параметрів плівок SnTe від товщини, то 
для них характерні наступні зміни (рис.2): якщо питома електропровідність (σ) , холівська 
рухливість (µ) і стала Холла (Rh) мають тенденцію до зростання, то коеефіцієнт Зеєбека (S), 
термоелекрична потужність (S2σ) і концентрація носіїв спадають відповідно. 

Отримані експерементальні результати ми пов'язуємо із особливостями Т-РТе2-х діаграм 
рівноваги сполуки та конденсаційними процесами, що модифікують дефектну підсистему 
конденсату.  

Ми вважали, що вакансії металу є двократними акцепторами, а вакансії халькогену – 
двократними донорами. Про міжвузловий атом стануму в SnTe є суперечливі дані, а 
міжвузловий Te, скоріше, електронейтральний. За даними мессбауерівської спектроскопії 
частина атомів стануму може бути в чотирьохвалентному стані 4Sn + . Вилучення таких атомів 
з кристалічної гратки призводить крім того до утворення чотирикратно йонізованих вакансій 
стануму 4

SnV −

.[2,4].  
Процес дефектоутворення у парофазних конденсатах SnTe можна описати системою 

квазіхімічних реакцій, які враховують утворення нейтральних вакансій за Шотткі, 

  
    а             б 
Рис.1. Типові залежності концентрації р (1) і рухливості µ (2) носіїв заряду та прарметра 
гратки (3) плівок станум телуриду від температури осадження ТП (а) та температури 
випаровування ТВ (б). 
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проникнення атомів телуру з парової фази у плівку з утворенням нейтральних металічних 
вакансій 0

SnV , йонізацію утворених дефектів, збудження власної провідності та сублімацію 
твердого станум телуриду із розкладом на компоненти.  

Виходячи із цього можна стверджувати, що у плівках станум телуриду, вирощених при 
низьких значеннях температури підкладки ТП і високих значеннях парціального тиску пари 
телуру 

2TeP , переважаючими дефектами будуть двократно йонізовані вакансії стануму 2
SnV −⎡ ⎤⎣ ⎦ . 

У плівках, вирощених при високих значеннях температури підкладки ТП і низьких значеннях 
парціального тиску пари телуру 

2TeP  будуть переважати чотирикратно йонізовані вакансії 

стануму 4
SnV −⎡ ⎤⎣ ⎦ . Підвищена температура випаровування наважки ТВ  веде до збагачення пари 

більш летючою компонентою-телуром і, відповідно до зміщення складу конденсату на бік 
хальхогену. Останнє є причиною спостережуваного зменшення сталої гратки (рис.1,б-крива 
3) і зростання конденсації дірок (рис.1,б-крива 1). 

 

 
а  

г 

 
б 

 
д 

 
в е  

Рис.2. Залежність термоелектричних параметрів (а- питома провідність σ , б- коефіцієнт 
Зеєбека S , в- термоелектрична потужність S2σ , г- коефіцієнт Холла RH , д- концентрація 
носіїв Р , е- рухливість µ) від товщини парофазних конденсатів SnTe/ситал. 
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Що стосується зміни рухливості носіїв від технологічних параметрів – зростання при 
підвищенні ТП (рис.1,а-крива 2), зменшення при підвищенні ТВ (рис.1,б-крива 2)- то це 
зумовлено концентраційною залежністю (рис.1,а,б-криві-1).  

Що стосується товщинних d-залежностей термоелектричних параметрів (рис.2), то слід 
зауважити, що для початкових етапів отримання-малий час випаровування і осадження пари 
відповідно, тонкі плівки завжди характеризуються значно більшою концентрацією дірок, ніж 
при значних часах осадження -«товсті» плівки. Це пов’язано із збагаченням пари телуром на 
першому етапі випаровування наважки і її збідненням на телур при тривалому випаровуванні. 
Останнє призводить до зміщення області гомогенності у конденсаті на бік металу і 
зменшенню концентрації вакансій стануму VSn та холівської концентрації відповідно. Менші 
рухливості носіїв струму «тонких» плівок зумовлено домінуванням впливу поверхні на їх 
розсіювання (рис.2). 

Таким чином досліджено термоелектричні властивості тонких плівок SnTe товщиною 
(40-900) нм, отриманих конденсацією пари у відкритому вакуумі на підкладках із ситалу за 
різних технологічних факторів випарування:температур випаровування Тв і осадження Тп та 
тиcк пари телуру РТе2. Показано, що за вибраних умов отримання конденсат має тільки р-тип 
провідності і характеризуєьбся значною концентрацією носіїв (1020 -1021 )см-3. Встановлені 
тенденції у змінах кінетичних коефіцієнтів (питома провідність σ , коефіцієнт Зеєбека S , 
термоелектрична потужність S2σ , концентрація носіїв Р і рухливість носіїв µ) конденсатів із 
товщиною d та зміною Тп , Тв, РТе. Отриманні експериментальні результати пояснено 
особливостями дефектної підсистеми точкових дефектів, домінуючими серед яких є дво-

2
SnV −⎡ ⎤⎣ ⎦  і чотири- 4

SnV −⎡ ⎤⎣ ⎦  зарядні вакансії стануму, співвідношення між якими 2 4
Sn Snk V V− −⎡ ⎤ ⎡ ⎤= ⎣ ⎦ ⎣ ⎦  

визначає весь комплекс властивостей за різних умов їх формування. Визначено, що 
тонкоплівковий конденсат станум телуриду на відміну від масивних зразків, має високі 
значення коефіцієнта Зеєбека S=(50-75) мкВ/К та S2σ=(10-18) мкВт/К2см, що робить 
перспективним їх використання для р-віток у термоелектричних мікромодулях. 

 
 
Робота виконана згідно наукових проектів ДФФД Державного агенства з питань 

науки інновації та інформації України (державний реєстраційний номер 0113U003689), НАН 
України (державний реєстраційний номер 0110U006281). 

 
[1] Н.Х. Абрикосов, Л.Е Шелимова. Полупроводниковые материалы на основе соединений А4В6 (Наука, 

Москва, 1975). 
[2] Д.М. Фреїк, В.В. Прокопів, М.О. Галущак, М.В. Пиц, Г.Д. Матеїк. Кристалохімія і термодинаміка 

дефектів у сполуках AIVBVI. Плай, Івано-Франківськ. 164 с. (2000). 
[3] В.Л. Кузнецов. Критическая оценка, оптимизация фазовой диаграмы и термодинамических свойств в 

системе Sn-Te // Неорганические материалы, 32(3), сс.261-272 (1996). 
[4] Д.М. Заячук, В.А. Шендеровський. Власні дефекти та електронні процеси в AIVBVI, // УФЖ, 36(11), 

сс.1692-1713 (1991). 
 

 



Лашкарьовські читання – 2014 

    88 

Особливості оптичних властивостей комплексів  
CdS - HSA та Cd1-xMnxS -HSA  
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Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 58012, Україна, Чернівці, 
вул. Коцюбинського 2,shurash@list.ru 

Наночастинки привертають велику увагу дослідників завдяки властивостям, які 
сильно залежать від їх розмірів. Така особливість саме оптичних властивостей дозволяє 
широко застосовувати напівпровідникові наночастинки в медицині в якості біологічних 
міток [1]. В порівнянні із класичними органічними барвниками напівпровідникові 
наночастинки характеризуються поглинанням в широкому спектральному діапазоні, 
вузькими спекрами фотолюмінісценції та високою чутливістю [2]. Останнім часом 
інтенсивно досліджуються взаємодія нанокристалів із білками. Найбільш широко в цьому 
аспекті досліджуються взаємодія напівпровідникових  наночастинок групи А2В6.  Крім того, 
напівпровідники групи А2В6 є базовою матрицею для напівмагнітних напівпровідників в якій 
напівпровідникові катіони заміщені елементами із незаповненою 3d-  чи 4f- оболонкою. 
Добре відомо, що набільш поширеним білком у плазмі крові є альбумін (HSA), який бере 
участь у транспортуванні різноманітних ендогенних та екзогенних лігандів. На данний час 
відомо лише декілька робіт, присвячених дослідженню взаємодії нанокристалів 
напівмагнітних напівпровідників із білками плазми крові [3]. 

Наночастинки CdS та Cd1-xMnxS були синтезовані колоїдно-хімічним способом із 
застосуванням ультразвукової установки LD-265U. Всі етапи синтезу відбувались у водному 
середовищі при кімнатній температурі із збереженням стехіометричного складу. В якості 
прекурсорів використовували CdCl2, Na2S, MnCl2 із концентрацією в діапазоні 10-3 – 10-2 
моль/л. Для уникнення агломерації колоїдних наночастинок використовували  желатин (0,5%) 
та поліфосфатнатрію (5*10-3моль/л) одночасно. Синтез проводився при нейтральному 
значенні кислотності колоїдного розчину (рН=5,5). Для характеристики отриманих 
наноструктур були проведені електронографічні дослідження за  допомогою трансмісійної 
електронної мікроскопії (ТЕМ). 

Утворення комплексів CdS-НSA та Cd1-xMnxS-HSA (x=0,1; 0,3) здійснювали шляхом 
безпосереднього додавання концентрованого альбуміну до колоїдного розчину наночастинок 
у різних співвідношеннях (HSA: колоїдний розчин наночастинок 1:9, 3:7, 5:5, 7:3). Спектри 
оптичного поглинання реєструвались одразу ж після приготування за допомогою 
комп’ютеризованої спектрофотометричної установки, яка включає в себе дифракційний 
монохроматор МДР-23 із змінними дифракційними гратками, фотоелектричні помножувачі 
для різних спектральних ділянок в діапазоні довжин хвиль 200-1200 нм. Збудження 
фотолюмінісценції здійснювали He-Cd лазером з довжиною хвилі λ = 325 нм з номінальною 
потужністю випромінювання 10 мВт.  

У спектрах поглинання наночастинок  CdS та Cd1-xMnxS при дадаванні альбуміну 
зменшується інтенсивність екситонної смуги поглинання. Для спектрів фотолюмінісценції 
біокомплексів наночастинки-альбумін є характерна наявність двох смуг випромінювання, 
довгохвильова з них відповідає за випромінювання напівпровідникових наночастинок. 
Додавання альбуміну до колоїдних розчинів призводить до зменшення інтнивності смуги 
випромінювання наночастинок в той час, як збільшується інтенсивність смуги 
випромінювання, що відповідає альбуміну.  При зростанні вмісту альбуміну плазми крові 
більше 50% призводить до затухання смуги фотолюмінісценції нанокристалів. Отримані 
результати свідчать локальну взаємодію наночастинок із альбуміном плазми крові із 
формуванням біокомплексів нанокристал – HSA. 
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Рис.1 Спектри фотолюмінісценції для біокомплексів HSA-CdS при різних співвідношеннях: 
1- HSA, 2- 1:9, 3 – 3:7 ,4 - CdS, 5 -5:5, 6 – 7:3. 
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Первичный отбор фотолюминофоров для белых светодиодов 
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Широкое развитие и внедрение в осветительные приборы белых светодиодов, каждый 
год приводит к улучшению их характеристик. Для этого разрабатываются и синтезируются 
новые виды высокоэффективных фотолюминофоров.  

Важным параметром белых светодиодов есть коррелированная  цветовая температура 
(КЦТ). Она практически полностью зависит от характеристик используемого 
фотолюминофора. В зависимости от коррелированной цветовой температуры, белый свет 
имеет различные вариации: теплый белый (< 3300К), нейтральный белый (3300 – 5000К) и 
холодный белый (> 5000К). 

В связи с этим, на начальном этапе исследований фотолюминофора, очень важно знать 
какую коррелированную цветовую температуру можно получить, при его использовании в 
изготовлении белых светодиодов. Это можно произвести двумя путями.  

Первый подход заключается в изготовлении и исследовании пробных партий белых 
светодиодов с конкретным фотолюминофором. Проблема этого метода заключается в его 
большой стоимости, а также времени, которое уходит на изготовление большого количества 
образцов.  

Второй подход – использование разработанного нового метода, который предполагает, 
используя всего лишь один образец композитной пленки из фотолюминофорной суспензии, 
произвести сортировку фотолюминофоров по вариациям белого цвета.  В связи с этим 
значительно уменьшить время исследований и их стоимость.  

Разработанный метод сортировки фотолюминофоров основан на ранее разработанном 
методе, который описан в патенте Украины UA 60543. Используя выведенные формулы, 
вычисляется точка, которая лежит максимально близко к центру четырехугольника 
допустимых отклонений (для примера, мы использовали один из восьми четырехугольников 
допустимых отклонений из американского стандарта ANSI_NEMA_ANSLG C78.377–2008) 
рис. 1.   

Рис. 1. Четырех угольник допустимых отклонений для КЦТ– 4500К: 
● – ФЛЖ-7-х1, ▲ – ФЛЖ7-х2. 
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Метод продемонстрирован на фотолюминофорах ФЛЖ-7-x1 и ФЛЖ-7-x2 и с 
использованием четырех угольника допустимых отклонений КЦТ 4500К. Полученные 
результаты предоставлено на рис. 1. Как видно с рисунка при использовании 
фотолюминофора ФЛЖ-7-х1 нельзя попасть в четырех угольник допустимых отклонений. В 
связи с этим, созданные белые светодиоды на основе ФЛЖ-7-х1 будут иметь большое 
отклонение в оттенке белого света. Если использовать фотолюминофор ФЛЖ-7-х2, то можно 
получить белые светодиоды с КЦТ, находящейся в данном четырехугольнике допустимых 
отклонений. 
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Тонкі плівки селено- та сірковмісних кастерітів було оримано методом термічного 

випаровування попередньо синтезованих матеріалів та визначено їх оптичні коефіцієнти. 
Для визначення оптичних коефіцієнтів плівок Cu2ZnSnSe4 та Cu2ZnSnS2Se2 використовували 
метод, оснований на незалежному вимірюванні коефіцієнтів відбивання і пропускання. 

Вимірювання оптичних коефіцієнтів проводили на спектрометрі Nicolet 6700 в 
інтервалі довжин хвиль λ = 0,9 – 26,6 мкм та на спектрометрі СФ-2000 в інтервалі довжин 
хвиль λ = 0,4 – 1,1 мкм.  

Отримані результати вимірювань коефіцієнта пропускання від довжини хвилі 
падаючого електромагнітного випромінювання для досліджуваних зразків представлені на 
рис. 1. Зростання поглинання у довгохвильовій області пов’язано з поглинанням скляних 
підкладок на які наносились досліджувані плівки. 

 

Рис. 1. Залежність коефіцієнта 
пропускання від довжини хвилі 
електромагнітного 
випромінювання при Т = 300К:  
1 - Cu2ZnSnS2Se2;  
2 - Cu2ZnSnSe4  

 
На основі одержаних залежностей коефіцієнтів відбивання та пропускання було 

отримано значення коефіцієнта поглинання (α) для кожного зразка. Одержані залежності 
α=f(hν) були перераховані в залежності α2=f(hν) (рис. 2).  

 

Рис. 2. Залежність α2 від енергії 
падаючої електромагнітної 
хвилі для плівок:  
1 – Cu2ZnSnS2Se2;  
2 – Cu2ZnSnSe4  
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На залежностях α2=f(hν) (рис. 2) спостерігається прямолінійна ділянка у 
короткохвильовій області спектру, яка вказує на наявність в досліджуваних зразках прямих 
дозволених міжзонних оптичних переходів. Екстраполяцією цих прямолінійних ділянок 
залежностей α2=f(hν) до α2=0 було визначено величину оптичної забороненої зони (Eg

оп) для 
кожної плівки. 

Як видно із рис. 2 ширина оптичної забороненої зони для плівок Cu2ZnSnS2Se2 ≈ 1,38 
еВ, а для Cu2ZnSnSe4 Eg

оп ≈ 1,39 еВ. Що вказує на перспективність використання даних 
матеріалів в якості функціональних елементів в фотоелектроніці та сонячній енергетиці. 
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Телурид свинцю - перспективний матеріал, який використовується у 

напівпровідниковій техніці для виготовлення приладів, що працюють у середній області 

температур (500-750)К та пристроїв для інфрачервоної оптоелектроніки. Тому останній 

часом зріс інтерес до тонко плівкового стану цієї сполуки. 

Зразки PbTe та PbTe:Bi синтезовані у вакуумованих до залишкового тиску 10-5 Па 

кварцових ампулах методом прямого сплавлення з примусовим перемішуванням 

компонентів. Домішки Bi в кількості 0,1; 0,3 і 1,0 ат.% вводились у вихідну шихту. Процес 

синтезу проводився при температурі (1190…1195) К впродовж 40 год з трьома серіями 

коливань ампули [1]. 

Серію зразків тонких плівок досліджуваних сполук отримували методом термічного 

випаровування підготовленого порошку на підкладки BaF2. Використовувалась вакуумна 

система ВУП-5М. Коли розрідження досягало порядку 10-5 Па, температуру випарника 

встановлювали на позначці 970 К, що значно менше температури його плавлення. Отже, 

швидкість осадження була малою і процес напилення тривав 5 хв. Це було зроблено з метою 

досягнення рівномірного осадження речовин на поверхні підкладки. Випадків відшарування 

плівок від підкладок не зафіксовано.  

Були отримані конденсати осадженням пари у вакуумі на свіжі сколи (0001) слюди-

мусковіт марки СТА із наперед синтезованої сполуки PbTe:Bi із 0,1 ат.% Ві. Температура 

випарника складала 970 К, а температура підкладок під час осадження (420-470) К. Товщину 

плівок задавали часом осадження в межах τ = (240-1200) с [2]. 

Інфрачервоні спектри реєструвалися за допомогою Фур’є-спектрофотометра Spectrum 

100 фірми Perkin Elmer в діапазоні частот (400…7800) см–1, що визначає довжину хвилі 

(25…1,28) мкм, при кімнатній температурі з роздільною здатністю 1 см–1 і числом 

сканування 32. Результати представлені на рис. 1-2. 
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Рис. 1. Інфрачервоні спектри пропускання плівок PbTe з домішками Bi на підкладках 

BaF2: 1 - 0%, 2 - 0,1%, 3 - 0,3%, 4 - 1,0%. 
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Рис. 2. Оптична густина плівок PbTe з домішками Bi на підкладках BaF2: 1 - 0%, 2 - 

0,1%, 3 - 0,3%, 4 - 1,0%. 

З отриманих результатів оцінено коефіцієнти пропускання плівок. Методом Тауца 

розрахована оптична ширина забороненої зони зразків в рамках моделі прямозонних 

напівпровідників. Електронні переходи між валентною зоною і зоною провідності згідно із 

співвідношення Тауца описуються виразом:  

( )p
gEhAh −= ννα    (1) 

де А-стала, α – коефіцієнт поглинання, Eg – ширина забороненої зони, ν – частота падаючого 

випромінювання і h – стала Планка [3].  
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З графіка залежності (αhν)2 від hν методом екстраполяції лінійної ділянки кривої до 

перетину з віссю hν отримано оптичну ширину забороненої зони. Якщо ширина забороненої 

зони масивних зразків телуриду свинцю складає біля 0,3 еВ, то у випадку тонкоплівкових 

структур ширина оптичної забороненої зони плівки PbTe становить 0,35 еВ. При введенні 

домішок Bi в PbTe на підкладках BaF2 ширина забороненої зони зразків, отриманих методом 

термічного випаровування зростає до (0,4-0,45) еВ в залежності від концентрації домішок.  

У випадку плівок, отриманих парофазним методом на слюді, ширина забороненої 

зони визначена із спектрів «пропускання поглинання» і в залежності від товщини 

конденсатів варіювалась в межах (0,1-0,15) еВ, тобто у 3-4 рази менша, ніж у плівок, 

отриманих методом термічного випаровування.  

 
Рис. 3. Залежність квадрата коефіцієнта поглинання (α2) від енергії падаючого 

випромінювання (hν) для конденсатів PbTe:Bi/(0001) слюда товщиною 2,43 мкм 

Розрахунки проводилися з використанням програми PARAV v.2.0. 
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Electromagnetic waves in the terahertz (THz) frequency range are gaining in importance 
because of many applications in domains of security, biology, imaging, material control, 
characterization, etc.  The development of many of these applications is slowed by the lack of 
sensitive, room temperature robust detectors, especially with high dynamic range. Promising 
detectors are field effect transistors, especially silicon based. Several models were proposed such as : 
Dyakonov-Shur model[1], resistive self-mixing[2], rectification near source[3], etc. However all 
this models were developed for the case of low input intensities, and thus can not predict dynamic 
range of the detector. Here we generalize model from [3] to the case of high input intensities. We 
model and compare with experimental data dependence photocurrent on irradiation intensity. 

Main assumption of our model is that FET can be divided into two parts: one with the length 
Leff  near the source and another with the length L-Leff.  for the channel remaining. The rectification 
occurs only in the Leff region. We assume that current-voltage characteristic for this short part is 

analogous to the entire transistor. Transistor cut-off frequency is[4] 2

1~c
eff

f
L

, therefore we can use 

the static I-V dependence for the Leff region. 
 

 
Fig 1 Equivalent circuit of the FET.  

 
The photocurrent flows in the circuit formed by the THz FET detector and an external load RL.  vDS 

is the voltage between source and drain.  vDS1 is the voltage drop on the length Leff  ; and vDS2 is the 

voltage drop on the length (L - Leff). The additional reactive elements C1, Cg, L1, L2 are introduced in 

the equivalent circuit (see Fig.1) in order to simulate a presence of THz signal only in the first part 

of the channel, the second part of the channel operate in a static mode. It is not possible to find 

proportionality coefficient k between the irradiation THz intensity irI  and the transistor input AC 

voltage tr irV k I=  due to unknown antenna parameters. To model infinite antenna DC resistance 

capacitance Cg added. At the distance Leff  THz voltage difference between channel and gate 

becomes zero in transmission line approach. To model this capacitance C1 is added. It should be 

noted that particular values of Cg, C1,L1, L2  are not important. 

AC part of voltage is absorbed In the first part of the channel Leff. Here the gate voltage 1DSv  
is sum of THz voltage from antenna ( )costrV tω  and DC bias voltage 0GSV  Eq. 2a. The voltage 
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between source and drain is sum of DC component 2DS L Lv R i− −  (found from Kirchhoff law) and 
AC component ( )costrV tω  from antenna:  

( )1 1 1, ,DS DS DS GS effi I v v L= ,      (1) 
( )1 2 cosDS DS L L trv v R i V tω= − − + ,     (2a) 

( )1 0 cosGS GS trv V V tω= + ,      (2b) 
There is no THz signal in the channel part with the length (L - Leff): 

( )2 2 2, ,DS DS DS GS effi I v v L L= − ,     (3a) 
2 0GS GSv V= ,       (3b) 

2L DSi i= ,       (3c) 
1 2DS DS Ci i i= + ,       (3d) 

After the averaging Eq. (1) over the period τ and taking into account Eqs. (2a), (2b), (3c), 
(3d) and 〈iC〉 = 0 we obtain the equation for the current in the read out circuit iL: 

( ) ( )2 0
0

1 cos , cos ,L DS DS L tr GS tr effi I v Ri V t V V t L dt
τ

ω ω
τ

⎡ ⎤= − − + +⎣ ⎦∫ ,  (4) 

Eq. (3a) and Eq. (4) form the system of two nonlinear equations with respect to 2,L DSi v . 
This system was solved using numerical methods. For the drain-source current dependency IDS (VDS, 
VGS) used in Eq. (3a) and Eq. (4), we use slightly modified equation from [4] 

( ) { }2 2( )/(2 ) ( )/(2 )2, , (2 ) ln(1 ) ln(1 )GS th DS t GS th DS TV V V V V V
DS DS GS n ox T

WI V V L C e e
L

αη ηφ βη ηφµ η φ − + − −⎡ ⎤ ⎡ ⎤= + − +⎣ ⎦ ⎣ ⎦ , (5) 

where, W and L are the width and length of the channel, respectively; µn is the electron mobility in 
the channel, Cox is the gate oxide capacitance per unit area, φT = kBT/q is the thermal voltage, kB is 
the Boltzmann constant, T is the temperature, q is the electron charge. Eq.5 describes the channel 
current in all inversion and saturation regions [4]. It was used to fit experimental static I -  V data.  
The Eq.5 was originally developed for silicon FET [4]. But it also describes GaAs HEMT data 
sufficiently good when we introduce the terms containing coefficients α and β into Eq. (5) (in the 
original expression [4] is equivalent to usage α = 0, β = 1). These parameters allow better matching 
with experimental data and relate to presence of short-channel effects (slight current increase 
observed in saturation region).  

Measured voltage ∆U on RL  is  
L LU R i∆ =        (6) 

From the fitting of static I-V dependence, we extract ,, , tha Vβ η  parameters from Eq. 5. Then 
Eq. (3a) and Eq. (4) were solved numerically to find iL dependence on Vtr. Due to unknown antenna 
parameters, it is not possible to find relation between the irradiation intensity irI  and the transistor 

input voltage trV  and thus linear part was used to determine normalization coefficient k: tr irV k I= .  
The comparison of experimental and theoretical data represented in Fig 2.  
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Fig 2 Dependence of FET photoresponse on irradiation intensity for Si‐MOSFET and GaAs HEMT.  
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The proposed model allows describing THz detection by Si MOSFET as well as GaAs HEMT 

in the wide range of irradiation intensity. The good agreement between experimental and model 
data justifies the appropriateness of the transistor separation into two regions for FET detection at 
THz frequency. 
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Mixed compositions of amorphous chalcogenide semiconductors are promising materials for 

application in various fields of optics, especially nonlinear, as media for recording of optical and 
holographic information, the planar or fiber guides for transfer and processing of optical 
information, various optical sensor controls, in microlithography, etc. They allow obtaining more 
extensive properties comparing with binary amorphous semiconductors. Usually, the maximum 
sensibility of the holographic recording of information in As2(SxSe1-x)3 was attained at various lengths 
of waves in dependence of x. Therefore, it is necessary to determine x for given wavelengths to 
have such photosensitive material. In the traditional scheme for the deposition of the layers of the 
mixed semiconductors it is necessary to obtain the unique composition in bulk form using synthesis 
in vacuum at high temperatures, and then deposit them by the method of thermal evaporation in 
vacuum. To perform this procedure we need sophisticate equipment and a long time.  

A solution to this problem is the method of obtaining of mixed components from chemical 
solutions. Chemical deposition from solutions of thin layers of binary amorphous calcogenides 
compounds, for example, As2S3,  As2Se3, As2Te3 or GeSe was described in  [1,2]. The essence of the 
method was dissolving amorphous inorganic chalcogenides compounds in organic amine solvents 
(e.g., ethylenediamine), with deposition of the solution to the glass substrates using spin-coating, 
and subsequently drying [3,4]. 

We developed the technology of photosensitive media of thin films of mixed compositions  
based on As2(SxSe1-x)3 and As2(SxSe1-x)3:1%Sn that excludes the necessity of synthesis of bulk of 
amorphous chalcogenide semiconductors, application of vacuum techniques, heats and other labor-
consuming operations.  

Experimental 
The mixed compound As2(SxSe1-x)3 and  As2(SxSe1-x)3:1%Sn  was obtained on the base of 

dissolution of amorphous binary compounds As2Se3 and As2S3 or As2S3:1%Sn each taken separately in 
organic solvents diethylamine or monoethanolamine [3]. Then solutions were taken in the necessary 
proportion for obtaining ratio x of the given compound As2(SxSe1-x)3 or As2(SxSe1-x)3:Sn and then were 
thoroughly mixed for 1 hour to obtain homogeneity. The obtained mixture of solution was 
deposited on flexible substrates in the 80%-transparent (polyethylenethereftalate) films as thick as 
63 µm, or on substrates of optical silica glass by well-known methods: by filing drops, "meniscus" 
or spin-coating. 

In the spin-coating method it is possible to receive more perfectly layers on glass substrates 
controlling the rotation speed (approx. 1000 rpm), the heating temperature (20 0C – 100 0C), and the 
inert environment (argon, nitrogen, or vacuum) during the time of the layer deposition up to the 
necessary thickness. Thickness of layers after drying in the dark chamber at T = 40 0C during 24 
hours were dependent on the rotation speed of a disk and of the viscosity of the solution varying 
within the limits of 0.1 - 3.0 µm. The homogeneous and transparent layers were obtained after 
drying. 

The molecular composition of the mixed compound layers were measured by a TESCAN 
microscope and also indirectly by comparison with a threshold of absorption of the layers obtained 
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in thermally vacuum deposited method from the bulk As2(SxSe1-x)3 or As2(SxSe1-x)3:Sn  of the same 
composition.  

Optical properties of photosensible layers were investigated by spectral methods. The 
transmission spectra at the room temperature before and after UV treatment were measured. The 
optical transmission spectra have been measured using the spectrophotometers SPECORD UV VIS 
(spectrum in the range 0.3 - 0.8 µm). The optical absorption of thin films As2(SxSe1-x)3 was 
investigated for different value of x and different doses of ultraviolet irradiation. Treating the sample 
with ultraviolet radiation of mercury lamp with intensity of 5 mW was performed for 0.5 hours. 
 

Results and discussion 
As a result of experimental research we identified that the molecular composition of 

As2(SxSe1-x)3 layers received by both methods (vacuum and chemical depositions) are the same. This 
was confirmed additionally by measurements of the absorption spectra. 

Spectra of optical transparency T(hv) of the thin layers of the mixed compound As2(SxSe1-x)3 
or As2(SxSe1-x)3:1%Sn have absorption threshold that corresponds the known from the literature 
absorption threshold of amorphous chalcogenide semiconductor compounds, obtained by the 
thermal evaporation in vacuum apart from material synthesis [3]. With increasing concentration of 
the compound As2S3 in mixed material displacement threshold field for ultraviolet absorption 
appeared (Fig.1, Fig.2). Optical absorption (α=ln(T/T0)/d) was investigated to evaluate the 
parameters of the obtained layers. 

The dependence of optical absorption from energy in coordinates (α*hv)(1/2) - hv for all 
researched mixed compounds As2(SxSe1-x)3 gave the value of the band gap energy (Eg) of amorphous 
material by extrapolation (α*hv)(1/2)  -> 0 (Table). In the higher range of energy, decreasing the 
absorption of α(hv) in comparison with such thermally deposited films in vacuum was observed. 

The UV irradiation of samples had revealed as follows. At the initial moment some 
enlightenment (shift of absorbance to UV part of spectrum) took place, but later during irradiation, 
it was replaced by more significant photodarkening (that has the inverse shift of absorbance). The 
small enlightenment of the sample can probably be explained by luminescence of mixed material. 
In the energy range less than Eg, the darkening (increasing of absorption) always took place. For the 
constant wavelength, the increasing concentration of As2S3 in As2(SxSe1-x)3 leads to the increasing of 
darkening. In the Table 1 characteristic dates from experimentally obtained absorbance of As2(SxSe1-

x)3 are shown both as grown layers and layers after irradiation with ultraviolet light with equal dose. 
The maximum photosensitivity (∆α/α0) is attained on x = 0.43, where α0 is the absorbance of as-
deposition layers and α is the absorbance after UV irradiation one.  
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Fig. 1. The transmittance versus energy of as-

deposited and UV-irradiated As2(SxSe1-x)3 films. 
x=0.46, T = 298 K. 

Fig. 2. The transmittance versus energy of as-
deposited and irradiated As2(SxSe1-x)3 films. 

x=0.5, T = 298 K. 
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Table. Characteristic parameters of thin layers As2(SxSe1-x)3 
Amorphous 
compound 

As2(SxSe1-x)3, x 

The 
thickness of 
layers, µm 

Optical band 
gap of 

compound, 
Eg, eV 

Refractive 
index, n 

Optimal 
photosensibility
∆α/αo*100% 

0 1.2 1.75 2.40 8 
0,33 1.0 1.96 2.35 10 
0,46 0.97 2.02 2.37 18 
0,50 1.1 2.11 2.32 35 
0,56 1.2 2.16 2.28 29 
1,0 0.98 2.40 2.20 10 

As2(S0.5Se0.5)3:1%Sn 1.05 2.13 2.30 39 
 

SUMMARY 
We developed and characterized the method of deposition of thin layers of photosensible 

semiconductor of mixed amorphous chalcogenide As2(SxSe1-x)3 and As2(SxSe1-x)3:1%Sn from chemical 
solution. The photosensitive material was obtained at normal atmospheric pressure and at the room 
temperature upon various substrates. Optical properties of the layers are similar to those for the 
layers deposited by the thermal deposition in vacuum. 
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У наближенні діелектричного континууму методом функцій Ґріна досліджено вплив 

просторового обмеження та електрон-фононної взаємодії на енергію зв’язку екситона (Eb) у 
плоскій наногетероструктурі з квантовою ямою скінченної ширини (наноплівки) та енергію 
переходу системи в основний екситонний стан (Eex). Конкретні розрахунки виконані за 
методикою, викладеною в [1, 2], на прикладі наноплівок AlxGa1-xAs/GaAs/AlxGa1-xAs різної 
товщини (a) та різної концентрації (x) бар’єрного матеріалу. Показано, що за для різних 
значень товщини наноплівки, залежність енергії екситона від x та a має різний характер і 
визначається різними факторами. 

У плівках товщиною до 5 шарів GaAs (a ≤ 3 нм) енергія зв’язку екситона – 
немонотонна функція a і залежить від складу AlxGa1-xAs – зростає при збільшенні x (рис. 1).  
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Рис. 1. Залежність енергії зв’язку екситона від товщини a (кількості N шарів GaAs) 

наноплівок з різною концентрацією x AlxGa1-xAs бар’єрного матеріалу  

При збільшенні товщини наноплівок понад 3 нм (кількості шарів (N) GaAs – понад 5) енергія 
зв’язку нелінійно зменшується. Швидкість зменшення залежить і від товщини наноплівки, і 
від концентрації: при зміні a від 3 до 8 нм (5 < N < 15) більша (і тим більша, чим більше x), а 
в подальшому – зменшується, наближаючись в області a > 40 нм до значення сталої Рідберґа 
у масивному GaAs Rex ≈ 4,7 меВ за будь-якого значення x.      

Відповідно й енергія переходу в основний екситонний стан, обчислена без урахування 
взаємодії з фононами, зазнає суттєвих змін в області малих a (рис. 2), де її значення може 
істотно залежати концентрації  x.  

Урахування взаємодії з фононами, виконане за методикою [2], показало, що її 
наслідком є зміщення енергії переходу в основний екситонний стан у бік менших енергій. 
Розраховані залежності величини зміщення (∆ex) від товщини наноплівок з різними 
концентраціями алюмінію в бар’єрному матеріалі наведені на рис. 3. Видно, що суттєві зміни 
величини ∆ex також проявляються в області товщин до 20 нм. При a ≤ 5 нм вони викликані 
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Рис. 2. Залежність енергії екситона від товщини наноплівок AlxGa1-xAs  

взаємодією, переважно, з інтерфейсними фононами; за більших значень товщини наноплівки 
їх вплив зменшується, а внесок у величину ∆ex обмежених фононів – зростає. Оскільки  
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Рис. 3. Залежність енергії екситона від товщини наноплівок AlxGa1-xAs  

функція зв’язку з інтерфейсними фононами та їх енергія визначаються складом як ямного, 
так і бар’єрного матеріалів, то величина зміщення тут суттєво залежить від x. При a > 20 нм 
величина зміщення визначається, переважно, взаємодією з останніми. Оскільки функція 
зв’язку з ними визначається виключно характеристиками ямного матеріалу, то залежність  
∆ex від x тут суттєво слабша. 

 
1. В.М. Крамар, Енергія екситона в напівпровідникових наноплівках // Журн. фіз. досл. 

14, 1703 (2010).  
2. В.М. Крамар, М.В. Ткач, Екситон-фононна взаємодія і енергія екситону у 

напівпровідникових наноплівках // Укр. фіз. журн. 54, 1029 (2009). 



Лашкарьовські читання – 2014 

    106 

Краткий обзор проблем светодиодов 
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Аннотация: Цель этого доклада осветить основные проблемы, стоящие на пути, 

улучшения параметров работы светодиодов. 
Введение: Последние годы интерес к светодиодам растет быстрее, чем отрасль 

решает поставленные перед ней задачи. Это определяется рядом проблем связанных с 
потребностью промышленности в увеличении объемов производства, КПД кристаллов, срока 
их службы. И уменьшения геометрических размеров, цены выпуска продукции. Все это 
подстегивает исследования в области химии и физики твердого тела. 

Основная часть: Данный обзор основывается на данных полученных при помощи 
четырех научных поисковых систем: Google scholar, Mendeley, Sciencedirect, Scienceresearch. 
Временной промежуток последние пять лет.  

Основной проблемой у светодиодов является быстрая деградация даже при работе на 
близко к максимуму яркости[1]. Изначально считалось что причиной деградации является 
увеличение максимального уровня инжекционного тока сопровождающийся разогревом, 
который значительно снижает энергетическую эффективность светодиодов[1]. Однако 
исследования последних лет показали и полностью подтвердили, что основным фактором 
деградации является оже-рекомбинация[2]. Это особенно сильно заметно у светодиодов на 
квантовых точках.[3]  

Так же проблему представляют низкий КПД у светодиодов зеленого цвета и низкий 
КПД у светодиодов синего цвета, по сравнению с красными. [4] Также следует отметить 
проблему неустойчивости к тепловому удару, низкую радиационную стойкость. И мощные 
электромагнитные разряды, которые могут ускорить деградацию. В светодиодах на 
InGaAs/AlGaAs распространенно зарождение и рост дислокаций в области рекомбинации [5]. 

Отдельным блоком необходимо выделить проблемы связанные с люминофорами и 
материалами корпуса. Люминофоры имеют свойство деградировать под воздействием 
температуры и времени, что представляет существенную проблему для производителей 
белых, розовых, фиолетовых и других видов светодиодов с люминофорами. Корпус же 
может растрескиваться под влиянием температуры. Сюда можно отнести и проблемы сборки. 

Заключение: в конце хочется отметить, что, несмотря на 100 лет истории развития 
светодиодов, интерес к этой области научного знания появился сравнительно недавно и 
существует еще множество нерешенных проблем и как следствие большая потребность 
современной промышленности в качественных светодиодах. 
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[2] Emmanouil Kioupakis et al., “Indirect Auger recombination as a cause of efficiency 

droop in nitride light-emitting diodes,” Applied Physics Letters 98, 161107 (2011). 
[3] Victor I. Klimov Multicarrier Interactions in Semiconductor Nanocrystals in Relation to 
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Matter Physics Vol. 5: 285-316 (Volume publication date March 2014) 
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well lasers with intrinsic and irradiation-induced defects 
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На сьогодні домінує тенденція збільшення площі світлодіодних InGaN/GaN 
гетероструктур для збільшення світлового потоку. Але при цьому знано загострюється 
проблема оперативного виявлення та контролю електрично активних протяжних дефектів, 
які погіршують функціональні параметри гетероструктур. 

При подачі зворотної напруги на InGaN/GaN структуру спостерігається мікро-
плазмовий (МП) контрольований пробій, що відбувається в областях протяжних дефектів і 
супроводжується люмінесценцією (Рис.1). По характеристикам МП пробою проводиться 
контроль якості та прогнозування надійності багатьох приладових напівпровідникових 
структур різного призначення, в останній час МП вивчається і в GaN структурах [1].  

Проте не до кінця з’ясованим є питання природи джерел мікроплазм у InGaN/GaN 
гетероструктурах. В літературі причинами виникнення (джерелами) мікроплазм у 
світлодіодних структурах на основі GaN і твердих розчинів ІnGaN, AlGaN вважаються 
проростаючі дислокації, кластери дислокацій, особливо дислокації з гвинтовими 
складовими ; так звані V - дефекти, неоднорідності Іn та Ga в ІnGaN шарі [1].  

Нами зареєстровано, що мікроплазми з'являються та чітко проявляються на гранях 
кристалітів, а грані як відомо характеризуються підвищеною густиною дислокацій. Відомо, 
що при епітаксії GaN плівок методом MOCVD на сапфіровій підкладці формуються 
кристаліти гексагональної структури з різноманітною орієнтацією в площині підкладки. 
Гетероструктура має мозаїчну структуру з розмірами кристалітів одиниці - десятки 
мікрометрів. На рис.1. виділено та збільшено кристаліт розміром 180 мкм. Також виділено 
два кристаліти менших розмірів (зверху). Загалом, частина мікроплазм на рис.1. утворюють 
лінії, які утворюють складні гексагональні структури по всій поверхні. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.1. Мікроплазми ІnGaN/GaN структури на сапфіровій підкладці при Uзвор = - 30 В. 

 
Критичні дефекти (МП) мають низьку напругу включення та зявляються першими при 

підвищенні Uзвор. Було виявлено, що більшість мікроплазм, які містяться на гранях 
кристалітів, з’являються (вмикаються) уже при – 22 В та є низьковольтними.  
 
1. V.P. Veleschuk, O.I. Vlasenko, M.P. Kisselyuk, and O.V. Lyashenko // Journal of Applied 

Spectroscopy. – 2013. - Vol. 80, N 1. – P 121 - 127.  
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Зсув спектрів електролюмінесценції ІnGaN/GaN структур з 
різним складом індію та матеріалом підкладки за рахунок 
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В оптоелектроніці для ІnGaN/GaN світлодіодів (СД) важливим є одержання 

випромінювання у наперед заданому спектральному діапазоні. Проте для типових 
світлодіодних структур точна відповідність довжини хвилі максимуму випромінювання від 
складу індію Іn у квантовій ямі (КЯ) не спостерігається, зсув у довгохвильовий діапазон 
може становити аж до декількох десятків нанометрів. Причинами є внутрішні механічні 
напруги і особливо наявність п'єзоелектричної та спонтанної поляризації в нітридах. За 
рахунок цього у КЯ ІnGaN існує велике сумарне поляризаційне поле, що веде до червоного 
зсуву спектру за рахунок квантово-розмірного ефекту Штарка (КРЕШ) [1].  

При прикладанні зворотної напруги відбувається компенсація сумарного вбудованого 
електричного поля, і тоді спектр електролюмінісценції (ЕЛ) не зміщений, при цьому 
випромінювання має мікроплазмовий характер по поверхні [2]. 

В роботі експериментально виміряно зсув між максимумами спектрів ЕЛ ІnхGa1-хN/GaN 
структур потужних світлодіодів (Рел = 1 Вт) при прямій та зворотній напрузі в залежності від 
складу індію х у квантовій ямі та від матеріалу підкладки - Sі, AuSn/Sі, Al2O3.  

Між піком ЕЛ при номінальному струмі (350 мА) та піком квантової ями при зворотній 
напрузі (-30…-40 В) спостерігається зсув (інтервал) ∆λ, величина якого зростає з ростом 
складу індію х. Теоретично при збільшенні х від 0.05 до 0.4 сумарне п'єзоелектричне поле 
всередині КЯ зростоє практично лінійно і при х = 0.4 сягає 3…4 МеВ/см [1], цьому 
відповідає отримана нами залежність ∆λ(х). Що стосується залежності ∆λ від матеріалу 
підкладки, то буферний шар GaN на підкладці SіС перебуває в стані розтягу (деформація 
εGaN/SiC > 0), а на підкладці Al2O3 - у стані стиску (εGaN/Al2O3 < 0) у площині росту, причому 
 Тому зсув ∆λ практично у 2 рази більший для структури на сапфіровій .׀εGaN/Al2O3׀ > ׀εGaN/SiC׀
підкладці. При відділенні структури від сапфірової підкладки та перенесенні її на Sі 
підкладку із проміжним шаром евтектики AuSn частина напруг знімається, і зсув 
зменшується від 34 нм до 20 нм.  

Залежність ∆λ від х та матеріалу підкладки складає: ∆λ равно 0 нм для х = 0.05, ∆λ = 9 
нм (∆Е = 53 меВ) для х = 0.15, ∆λ = 18 нм (104 меВ) для х = 0.2, ∆λ = 36 нм (176 меВ) для х = 
0.3, ∆λ = 20 нм (120 меВ) для AuSn/Si підкладки, ∆λ = 34 нм (200 меВ) для Al2O3 підкладки. 

Показано, що в ІnхGa1-хN/GaN структурах на однакових підкладках (SіС) зсув між 
максимумами спектрів електролюмінесценції при прямій та зворотній напрузі зростає з 
величиною концентрації Іn. В структурах на різних підкладках (Sі, AuSn/Sі, Al2O3) при 
незмінному складі Іn у КЯ зростають як ширина забороненої зони ІnхGa1-хN, так і зсув між 
максимумами спектрів електролюмінесценції при прямій та зворотній напрузі за рахунок 
збільшення деформації на границі підкладка - буферний шар.  
 
1. Polarization Effects in Semiconductors. From Ab Initio Theory to Device Applications. C. Wood, 

D. Jena, (Eds.). – 2008. - New York ; [London] : Springer. – 515 p.  
2. V.P. Veleschuk, O.I. Vlasenko, M.P. Kisselyuk, and O.V. Lyashenko. Microplasma breakdown of 

InGaN/GaN heterostructures in high-power light-emitting diodes // Journal of Applied 
Spectroscopy. – 2013. - Vol. 80, N 1. – P 121 - 127.  
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1. Вступ. Хвилеводні сенсори з металевим підшаром (ХСМП), які складаються з 

нанопоруватого хвилеводного шару на напівпрозорому підшарі металу можуть мати 
переваги у біохімічних сенсорних застосуваннях внаслідок високої площі поверхні 
поруватого шару та тому, що досліджувані молекули потрапляють у пори і змінюють 
показник заломлення самого поруватого хвилеводного шару а не тільки прилеглого 
середовища [1]. Це призводить до сильнішого впливу досліджуваних речовин на криву 
відбивання багатошарової структури, а отже і до вищої чутливості. 

 2. Опис досліджуваних зразків та математичних моделей. Метою роботи було 
теоретичне дослідження величини зсуву резонансного кута залежно від номера моди 
хвилевода та абсолютного значення величини резонансного  кута  при біохімічних 
дослідженнях на плівках з поруватим анодним оксидом алюмінію. Обрано було саме плівки 
на основі алюмінію, оскільки такі структури можна виготовити прости анодним окисненням 
плівок металічного алюмінію у пороутворюючому електроліті, а контроль величини 
поруватості, діаметра пор, товщини шарів бар’єрного та поруватого оксидів можна 
проводити контролюючи початкову товщину плівки металічного алюмінію, час та напругу 
(або струм) при анодуванні а також час хімічного травлення оксиду [2,3].  

Для проведення модельних розрахунків була розроблена програма з діалоговим 
вікном у середовищі Matlab, яка дозволяє розрахувати значення коефіцієнта відбивання 
багатошарової структури у р-поляризованому світлі у діапазоні кутів 0-90 градусів на будь-
якій довжині хвилі та побудову тривимірних залежностей і відслідковування положення 
мінімуму відбивання при варіюванні параметрів багатошарової структури. Для цього було 
потрібно розбити систему на окремі шари з визначеними значеннями показника заломлення 
та товщини, при цьому розбиття повинне відображати основні властивості системи. 
Виділялись наступні шари: 1) шар металічного алюмінію, 2) шар бар’єрного оксиду, 3) шар з 
деяким ефективним показником заломлення який складається з матриці Al2O3 та суміші 
досліджуваної речовини і середовища у циліндричних порах матриці, 4) шар досліджуваної 
речовини, 5) нескінченне середовище (рис. 1). Розрахунки проводилися матричним методом. 

3. Опис моделювання та обговорення результатів. Біохімічні вимірювання за 
допомогою планарних наноструктурованих хвилеводних сенсорів (Рис. 2, 3) на металевому 
підшарі, як і для ППР сенсорів,  проводяться наступним чином: сенсорна підкладка 
встановлюється в проточну камеру, на її поверхню наноситься шар молекул антигену, на 
якому можуть закріплюватись лише певні види антитіл, концентрацію яких ми і хочемо 
виміряти. Після закріплення молекул антигену камера промивається буферним розчином.  

 
Рис. 2. СЕМ плівки поруватого оксиду алюмінію.  Рис.3. Схематичне представлення ХСМП сенсора. 
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Потім в неї подається розчин з досліджуваними антитілами, при цьому відбувається 
іммобілізація антитіл молекулами антигену та їх закріплення на поверхні плівки і знов 
проводиться промивка буфером [4,5]. Товщина шару антиген-антитіло, яким вкрита 
поверхня сенсора становить приблизно 7-10 нм [4]. При моделюванні біохімічних 
вимірювань ми вважали, що показник заломлення буферної рідини, у якій проводяться 
дослідження, має значення 1.33, а поверхня плівки і пори вкриваються шаром антиген-
антитіло товщиною 10 нм, показник заломлення якого змінюється від 1.33 (до іммобілізації) 
до 1.4 (при  100 % іммобілізації по всій поверхні плівки). 

 
Рис. 3. Зображення багатошарової структури та її спрощеної моделі, яка була використана для 

розрахунків чутливості при рефрактометричних вимірюваннях. 
Показник заломлення поруватого шару розраховувався за формулою Максвела-

Гарнета для троьохкомпонентної системи зі сферичними включеннями двох типів з різними 
показниками заломлення (буферна рідина та біошар). Відношення радіусу пори до товщини 
біологічного шару, яким вона вкрита, використовувалось для розрахунку об’ємної частини 
кожної з фаз у поруватому шарі. Моделювання чутливості проводилось на системах з різною 
товщиною поруватого хвилеводного шару від 350 до 4000 нм, але однаковими значеннями 
параметрів інших шарів системи. Зазначимо, що кількість мод, що можуть існувати у 
планарному хвилеводі а також величина значення кута мінімуму відбивання, що відповідає 
певній моді пропорційні оптичній товщині хвилеводного шару. Результати розрахунків для 
структури Al (15нм)/Al2O3 (50 нм)/Поруватий Al2O3/Біошар (10 нм)/Буфер узагальнені і 
наведені в таблиці. 

Таблиця 1. Порівняння результатів моделювання біохімічних вимірювань на системах з різною 
товщиною поруватого шару. 

Мода Товщина поруватого 
шару, нм Кут, градуси Чутливість, град/од. пок. зал 

4000 74.5 12.2 
1800 73 11.1 ТМ1 
370 57.2 4.5 
4000 73.5 11.5 
1800 68.7 9.1 ТМ2 
815 57.2 5.2 
4000 72 10.6 
1800 63 7.5 ТМ3 
1260 57.3 5.7 
4000 70 9.8 ТМ4 1800 57 5.8 

ТМ5 68 8.9 
ТМ6 65.7 8.2 
ТМ7 63 7.6 
ТМ8 

4000 

60.4 7.1 
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Розрахунки показали, що чутливість кожної моди збільшується при збільшенні 
товщини діелектричного шару та відповідному зміщенню мінімуму відбивання в область 
більших значень кута. З порівняння чутливості мод різного порядку в однакових діапазонах 
кутів бачимо, що чутливість підвищується при переході до мод більш високого індексу. З 
отриманих даних також бачимо, що для біосенсорних вимірювань мода ТМ1 завжди має 
найбільшу чутливість.  

4. Висновки. В даній роботі було проведено теоретичне моделювання процесу 
біохімічних вимірювань на сенсорних структурах  з металевим підшаром та поруватим 
хвилеводним шаром. Чутливість поляритонної моди ТМ0 перевищує чутливість моди ТМ1 
більше, ніж на 10%, але при цьому і напівширина моди ТМ0 на декілька порядків перевищує 
на півширину моди ТМ1, тому найвище значення відношення чутливості до напівширини 
мінімуму відбивання, а отже і загальну чутливість при вимірюваннях має мода ТМ1 при будь 
якій товщині шару діелектрика. Показано, що чутливість таких сенсорів при біохімічних 
вимірюваннях можна підвищити шляхом збільшення товщини поруватого хвилеводного 
шару та проведені вимірювань на моді першого порядку ТМ1.  
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Плівки оксиду цинку використовуються в якості прозорих провідних оксидів, зокрема, 

в тонкоплівкових сонячних елементах [1], п'єзоелектричних перетворювачах, 
ультрафіолетових датчиків, світловипромінюючих діодів і т.д. До переваг оксиду цинку 
відносять низьку вартість, великі запаси природних матеріалів та підвищену стійкість до 
опромінення [2]. Це робить ZnO одним з найперспективніших матеріалів, придатних для 
використання в умовах високої фонової радіації, наприклад, у космічному просторі. 

Як відомо, доля важких іонів у спектрі космічного випромінювання складає ~1 %, 
проте саме вони володіють найбільшою здатністю до пошкодження за рахунок високого 
рівня питомих іонізаційних втрат. 

Проходячи через речовину, ШВІ збуджує електронну підсистему у вузькій області 
циліндра навколо своєї траєкторії. Релаксація електронних збуджень у цьому об'ємі може 
призвести до утворення структурних дефектів, що не спостерігаються для інших типів 
випромінювання. 

Легування ізоелектронними домішками, такими як Cd і Mg спостерігається 
покращення оптичних властивостей плівок ZnO [3]. Аналогічні результати були отримані і 
для GaN (аналог ZnO) при легуванні індієм. Спостерігалось зниження дислокацій і густини 
точкових дефектів та підвищення електричних і люмінесцентних властивостей [4, 5]. Ми 
вважаємо, що кадмій може виступати в якості геттера в оксиді цинку, поглинаючи дефекти, 
що створюються при опроміненні ШВІ. Метою даної роботи було вивчення швидкими 
важкими іонами опромінення вплив на структуру і люмінесцентні властивості нелегованих і 
Cd-легованих плівок оксиду цинку. 

Плівки оксиду цинку осаджувались на сапфірові підкладки при температурі 400°С 
методом високочастотного магнетронного осадження. Для розпилювання використовувалися 
фрагментарні мішені, котрі представляли собою диски металевого цинку (діаметром 70 мм) з 
металевими вставками кадмію (2 та 4 відповідно). Вакуум в камері осадження складав 10-3 Па. 
Співвідношення парціальних тисків робочих газів Ar:O2 підтримувалося на рівні 2:1, а 
потужність магнетрона складала 200 Вт. 

Плівки ZnO були опромінені іонами ксенону Xe26+ з енергією 167 МеВ при 
інтенсивності 3·109 іонів/см2·с та до флюенсу 3·1012 іон/см2. Опромінення проводили на 
циклотроні ІЦ-100 Лабораторії ядерних реакцій Об’єднаного інституту ядерних досліджень, 
Дубна, Російська Федерація. Як випливає, з розрахунків по програмі SRIM-2013 іонів Xe з 
енергією 167 МеВ на електронне гальмування припадає Se(E) = 25,9 кеВ/нм, тоді як втрати 
енергії на пружну взаємодію – Sn(E) = 0,124 кеВ/нм. Проективний пробіг іонів 
Pr = 11,54 мкм, що майже на порядок більше товщини плівки. Отже, ШВІ проходять плівку, 
зупиняючись в підкладці. Як видно із значень втрат енергії, зміни властивостей речовини 
очікуються, в основному, за рахунок значного збудження електронної підсистеми матеріалу. 
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Кристалічну структуру вихідних і опромінених зразків досліджували за допомогою 
методу рентгеноструктурного аналізу на рентгенівському дифрактометрі ДРОН-4. Спектри 
катодолюмінесценції (КЛ) знімали на скануючому електронному мікроскопі JEOL 35C, що 
оснащений системою Oxford Instruments MonoCL2 CL і Hamamatsu R943-02. Всі дослідження 
проводилися при кімнатній температурі. 

На рис. 1 показані рентгенограми 
вихідних та опромінених нелегованих і 
Cd-легованих плівок ZnO. Наявність 
сильного рефлексу при ~ 34,4 º вказує на 
текстуру уздовж [002] осі для вихіних і 
опромінених плівок оксиду цинку. 
Невеликі піки рефлексів при ~36,3 º 
вказують на площину (101) оксиду цинку 
що присутні на рентгенограмах вихідних 
плівок легованих кадмієм (рис.1б,в). Це 
вказує певну розорієнтацію кристалітів по 
відношенню до основного напрямку росту. 
Після опромінення напівширина 
рефлексів у випадках плівок ZnO 
легованих кадмієм знижується, що вказує 
на збільшення розмірів областей 
когерентного розсіювання рентгенівських 
променів. 

Зміни що відбулись можна 
пояснити в рамках моделі термічного піку. 
Передбачається, що як енергетичні втрати 
іонів високих енергій викликають 
збудження електронної підсистеми 
кристалу. Далі за рахунок електрон-
фононної взаємодії енергія збуджених 
електронів передається до кристалічної 
гратки і призводить до локального нагріву 
плівки. Останній може сприяти 
упорядкуванню мікрозерен. 

Як видно з рис.2 після опромінення зменшується інтенсивність крайової 
люмінесценції у всіх зразків. Інтегральні інтенсивності зменшуються в загальному. Проте 
при порівнянні інтегральних інтенсивностей люмінесценції вихідних плівок і опромінених 
спостерігається більша стійкість у випадку плівок оксиду цинку легованих кадмієм. 

Було досліджено вплив опромінення швидкими іонами ксенону на структуру і 
люмінесцентні властивості гратки нелегованих та легованих ізоелектронною домішкою 
кадмію плівок оксиду цинку. Введення Cd в гратку ZnO є ефективним засобом зменшення 
шкідливого впливу опромінення ШВІ. Допінг кадмію дає можливість ефективно зменшити 
розупорядкування кристалічної гратки і збільшити розміри кристалітів. Механізм, за 
допомогою якого Cd збирає дефекти може бути пов'язаний з полем деформації через більший 
розмір іону Cd в порівнянні до Zn. 

Оптоелектронні прилади на основі плівок оксиду цинку, легованого невеликою 
кількістю ізоелектронної домішки кадмію можуть бути використані в радіаційно жорстких 
умовах. 
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Рис.1. Рентгенограми вихідних та 
опромінених ШВІ нелегованих та легованих 
кадмієм плівок оксиду цинку. 
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Високий інтерес до дослідження напівпровідникових четверних сполук халькогенідів міді 

та елементів II і IV груп типу Cu2BIICIVS4, перспективним кандидатом яких є Cu2ZnSnS4 
(CZTS), зумовлений пошуком матеріалів для нового покоління сонячних 
фотоперетворювачів енергії. Їх прямозонний характер визначає високий коефіцієнт 
міжзонного поглинання випромінювання видимого діапазону [1-3]. На відміну від більш 
вивчених сполук CdTe і Cu2In(Ga)S(Se)2, всі складові CZTS нетоксичні і широко 
розповсюджені в земній корі. Протягом останнього десятиліття ефективність перетворення 
сонячних батарей на основі цих матеріалів була значно поліпшена і вже досягла значення 
12,6 % [4]. 

Ефективність застосування CZTS в сонячній енергетиці визначається в значній мірі його 
структурними особливостями. Ця сполука сформується в структурах, відомих як кестеріт 
(KS, просторова група 4I ) та станіт (ST, просторова група mI 24 ) [2]. Структура кестеріту 
характеризується меншою енергією формування. Однак, енергетичний бар’єр між KS і ST 
дуже малий (3 меВ/атом) [2, 3], що обумовлює велику ймовірність співіснування обох фаз. 
Тому предметом численних опублікованих експериментальних робіт було встановлення 
реальної структури зразків, вирощених різними методами. Одним з ефективних методів 
вирішення цієї проблеми є дослідження спектрів комбінаційного розсіювання світла (КРС). 

Метою даної роботи було отримання даних про структурну досконалість Cu2ZnSnS4 в 
залежності від зміни інтенсивності лазерного випромінювання, що використовувалося для 
збудження спектрів КРС. 

Об’ємні зразки CZТS, які досліджувались у цій роботі, були отримані методом Бріджмена 
[5]. Спектри КРС реєструвалися в геометрії розсіювання назад за допомогою спектрометра 
T64000 Horiba Jobin Yvon при збудженні випромінюванням аргон-криптонового-лазеру з 
довжиною хвилі 514.5 нм. 

Не зважаючи на те, що CZTS як правило кристалізується в структурі кестеріту, існує 
проблема в тому, що останній може містити дуже високу концентрацію власних дефектів, 
пов'язаних з нестехіометрією в катіоннії підгратці [6]. Близькість властивостей атомів Cu і Zn 
значно знижує ефективність використання дифрактометрії рентгенівських променів, яка є 
традиційним методом структурної діагностики. Зокрема, рентгеноструктурний аналіз не дає 
у випадку CZТS надійної ідентифікації антивузлових дефектів, таких як CuZn і ZnCu, що 
істотно впливають на електричні характеристики зразків. 

На рис. 1 показано спектри КРС, отримані в одній і тій же точці на поверхні зразка при 
різних значеннях потужності збудження (I0, 2I0 і 4I0). Основний внесок в спектри, які були 
зареєстровані при мінімальній потужності збуджуючого випромінювання дають смуги A-
симетрії кестеріту з частотами 286 і 337 см-1 і смуга при 358 см-1, близька до смуги з 
частотою 355 см-1, яка обговорювлася в [7] як коливання симетрії E/B. Повне зникнення А-
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моди з частотою 337 см-1 і посилення смуги 331 см-1 при збільшенні потужності 
збуджуючого лазерного випромінювання можна бачити на рис. 1 (крива 2). Раніше нами 
було показано, що смуга 331 см-1 відповідає «дефектному» кестеріту [6]. Для інших смуг 
спостерігається невелике зміщення в низькочастотну область та їх уширення. Обидва останні 
ефекти (уширення і зміщення) ми пов’язуємо з нагрівом зразка лазерним випромінюванням, 
який, за нашими оцінками, знаходиться в межах декількох десятків градусів. 

При подальшому збільшенні потужності лазера (рис. 1, крива 3), смуга 331 см-1 зсувається 
до 329 см-1, що свідчить про подальше нагрівання зразка до 220 ± 20oC. Ця температура була 
оцінена нами зі співвідношення інтенсивностей стоксової та антистоксової компонент смуги 
329 см-1. Відносно невелике збільшення напівширини смуги 329-331 см-1 при нагріві 
узгоджується з тим фактом, що дана смуга пов’язана з розупорядкуванням в основній 
структурі кристала, а тому її півширина в основному визначається неоднорідним уширенням 
яке не залежить від температури [7]. 

Для того, щоб встановити, чи зміни в спектрах КРС зі збільшенням потужності лазерного 
вимірювання є суто термічним (температурним) ефектом чи фото-стимульованим, нами були 
проведені виміри при незмінній і мінімальній потужності збудження та одночасному 
термічному нагріві зразка до температури 220°С за допомогою нагрівального столика Linkam 
THM600. Було встановлено, що термічний нагрів зразка до даної температури не викликає 
таких змін як при збудженні з вищою потужністю світла. Єдиним ефектом термічного 
нагріву є помітне уширення кестерітних мод та їх зсув у низькочастотну область на 3 см-1. Це 
свідчить про те, що зміни у спектрах на рис. 1 (крива 2 і 3) зумовлені в основному оптично 
індукованим підвищенням концентрації антиструктурних (anti-sites) дефектів у CZTS, що і 
призводить до структурної трансформації KS у структуру розупорядкованого «дефектного» 
КS. 

 
Рис. 1. Спектри КРС кристалів Cu2ZnSnS4 в залежності від потужності лазерного 

випромінювання. 
 
Можливий механізм фотоіндукованого підвищення концентрації антиструктурних 

дефектів у CZTS можна зрозуміти, порівнюючи величини іонних радіусів міді і цинку. 
Дійсно, при надлишку іонів Cu+ можуть утворюватися міжвузлові атоми Cu. Однак 
ймовірність утворення антивузлових дефектів типу Cu+

Zn  при цьому  досить мала через те, 
що іонний радіус Cu+ (95 пм) значно більший ніж радіус Zn2+ (74 пм). Ситуація може 
принципово змінитися під дією інтенсивного лазерного опромінення, якщо останнє здатне 



Лашкарьовські читання – 2014 

    118 

іонізувати Cu+ до стану Cu2+, який, як відомо, є більш енергетично вигідним для міді [8]. В 
такому випадку, формування Cu2+

Zn дефектів стає більш ймовірним через  близькість іонних 
радіусів Cu2+ (72 пм) і Zn2+ (74 пм). Крім того, обмін розташуванням між двома останніми 
ізоелектронними іонами не приводить до яких-небудь проблем із компенсацією заряду. 
Наявність Cu2+-дефектів у CZTS було експериментально показано методом спектроскопії 
електронного парамагнітного резонансу [9]. 

В результаті описаного розупорядкування в кристалічній гратці кестеріту можлива зміна 
просторової симетрії з I 4  на симетрію I 4 2m, характерну для станіту. Завдяки невеликому 
енергетичному бар'єру між цими фазами, перехід від однієї фази до іншої може 
стимулюватися оптичним збудженням. Таким чином, ми припускаємо, що фотоіндуковані 
дефекти можуть бути причиною зміни симетрії кристалографічної структури CZTS, яка 
ідентифікується в спектрах КРС за появою характерної смуги з частотою близько 330 см-1. 

 
Робота виконана за підтримки проекту 269167 «PVICOKEST», проекту 54.1/005 «ДФФД-

БРФФД», а також гранту компанії «ОПТЕК». 
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Германій завжди був і залишається одним з провідних матеріалів сучасної 

напівпровідникової техніки. Він використовується для виготовлення діодів, тріодів, 
кристалічних детекторів і силових випрямлячів. Монокристалічний германій застосовується 
також в дозиметричних приборах і приладах, що вимірюють напруженість постійних і 
змінних магнітних полів, в інфрачервоній техніці для виробництва детекторів 
інфрачервоного випромінювання, що працюють в області 8-14 мкм, пікосекундній 
оптоакустиці [1,2].  

Сучасні дослідження в галузі нанотехнологій показують, що германій також є 
перспективним матеріалом для потреб наноелектроніки. Зокрема використання наноструктур 
iз самоiндукованими Ge/Si наноострiвцями вiдкриває новi перспективи для розвитку опто- та 
наноелектронiки [3]. Масиви Ge (GeSi) квантових точок з успiхом можуть бути застосованi 
для виготовлення фотодетекторiв для ближнього iнфрачервоного дiапазону та 
свiтловипромiнюючих дiодiв для цієї ж спектральної області [4]. Конструювання ж на основі 
германію даних електронних приладів з необхідними характеристиками вимагає знань про 
параметри зонної структури матеріалу, механізмів розсіяння носіїв заряду, досліджень різних 
кінетичних та оптичних ефектів.  

Проста теорія розсіяння електронів в n-Ge та n-Si дає степеневий закон µ~
3

2T − , що 
відповідає розсіянню на акустичних фононах. Але даний закон, як правило, на експерименті 
в n-Ge і особливо в n-Si не виконується. Така неузгодженість теорії та експерименту 
пояснюється  додатковим механізми розсіяння електронів на оптичних та міждолинних 
фононах. Взаємодія електронів з міждолинними фононами відіграє важливу роль для 
непрямозонних оптичних переходів, пов’язаних з гарячими електронами [5], впливає на 
низькочастотні флуктуації електричного струму [6]. Міждолинне розсіяння в n-Si на сьогодні, 
на відміну від n-Ge, є достатньо добре вивченим, оскільки воно є вже досить ефективним при 
температурах T > 100 K [7].  

Для вивчення особливостей електрон – фононної взаємодії в n-Ge нами досліджувалось 
розсіяння електронів в чотирьох, двох та однодолинній L1 моделі зони провідності 
монокристалів германію. Для недеформованих монокристалів n-Ge зона провідності буде 
складатись з чотирьох ізоенергетичних поверхонь, які являють собою еліпсоїди обертання 
[8]. Двохдолинну та однодолинну L1 модель в широкому температурному інтервалі можна 
отримати при сильному одновісному тискові P~1,8 ГПа вздовж кристалографічного 
напрямку [110] та [111] відповідно [9]. При одновісному стиску вздовж кристалографічного 
напрямку [111] три L1 долини піднімаються вгору за шкалою енергій, а одна опускається 
вниз, тобто реалізується однодолинна L1 модель зони провідності. У випадку  одновісного 
стиску вздовж кристалографічного напрямку [110] отримується двохдолинну модель 
внаслідок опускання за шкалою енергій двох L1 долин. На рис. 1-3 наведено температурні 
залежності питомого опору для вище вказаних моделей зони провідності монокристалів n-Ge 
легованих домішкою сурми концентрацією 145 10dN = ⋅ см-3.  
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Рис.1 Температурна залежність питомого опору для однодолинної L1 моделі зони 

провідності n-Ge. 

 
Рис.2 Температурна залежність питомого опору для двохдолинної L1 моделі зони 

провідності n-Ge. 
 

 
Рис.3 Температурна залежність питомого опору для чотирьохдолинної L1 моделі зони 

провідності n-Ge. 
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Як показують результати даних експериментальних досліджень для чотирьохдолинної 
L1 моделі, питомий опір змінюється за законом ρ ~ 1,66T , а для двох та однодолинної – ρ ~ 1,5T . 
Поряд з розсіянням електронів на акустичних фононах та іонах домішки в n-Ge можливими 
також є розсіяння на оптичних фононах, яке спричинене взаємодією електронів з фононами, 
частоти яких відповідають температурі TC2=430 K (внутрідолинне розсіяння) та міждолинне 
розсіяння на акустичних фононах з характеристичною температурою TC1=320 K [10].  

Різниця в температурних залежностях питомого опору монокристалів n-Ge при 
переході від чотирьох до двох та однодолинної L1 моделі зони провідності може бути 
пояснена зміною вкладу при одновісному тискові різних механізмів розсіяння електронів. 
Отже, причиною відмінності температурних залежностей питомого опору для 
чотирьохдолинної L1 моделі зони провідності n-Ge від відповідних залежностей для 
двохдолинної та однодолинної моделі є суттєвий вклад  розсіяння електронів на оптичних та 
міждолинних фононах. Для двох та однодолинної L1 моделі домінуючим для досліджуваної 
концентрації домішки буде розсіяння електронів на акустичних фононах. 
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Термічний відпал (ТВ) в кисневмісному середовищі впливає на кристалічну структуру 
щойно вирощених плівок ZnO - перспективного багатофункціонального матеріалу для 
електроніки, оптоелектроніки, сенсорики та фотовольтаїки [1]. Однак, на даний час не 
розроблено процедуру ТВ плівок ZnO в кисневмісному середовищі, яка дозволила б 
цілеспрямовано впливати на структуру останніх.  

З метою розробки такої процедури ТВ, ми виростили такі плівки оксиду цинку, які б 
відрізнялися б як за переважною текстурою (ПТ) та і за типом підкладки, на яких вони були 
вирощені. Таким чином, були вирощені плівки ZnO з ПТ (100) та (002) на аморфних Si3N4/Si 
та кристалічних Si підкладках. Для визначення особливостей впливу температури відпалу на 
структуру плівок, останній проводили на повітрі за схемою: ТВ - рентгено-дифракційні 
дослідження - ТВ, поступово збільшуючи температуру відпалу з кожним наступним етапом 
дослідження. Температуру кожного наступного відпалу збільшували поступово, провівши 
таким чином ТВ зразків ZnO при температурах 250, 300, 350, 400 та 600 °C протягом 60 хв.  

На рис. 1 представлені рентгенограми зразків ZnO/Si3N4/Si (ПТ002), ZnO/Si3N4/Si 
(ПТ100), ZnO/Si (Т002), відпалених при різних температурах. В дужках приведено 
переважну текстуру (ПТ) та текстуру (Т) плівок оксиду.   

  

 
 Рис. 1. Рентгенограми зразків ZnO/Si3N4/Si (ПТ002) (а), ZnO/Si3N4/Si (ПТ100) (б), 

ZnO/Si (Т002) (в) в залежності від температури відпалу. 
Для всіх плівок, осаджених на різні типи підкладок, положення піку (002) 2θ (кутових 

градусів) поступово, зі збільшенням тривалості відпалу, зміщується в сторону більших кутів 
(Рис.1) до значення, що характерне для ненапруженого ZnO - 2θ = 34,45°, що свідчить про 
релаксацію напружень деформацій. Покращення структури оксиду при відпалі пояснюється 
дифузією кисню в плівку ZnO з повітряної атмосфери та подальшому заліковуванню 
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кисневих вакансій, з використанням механізму переносу кисню до останніх по міжвузлях 
гратки.  

Залежність напруги (σ) текстурованої плівки ZnO (002) від температури відпалу 
представлена на рис.2. 

  
Рис. 2. Вплив температури відпалу на напругу деформації в ZnO, побудований а) в 

нормальних та б) напівлогарифмічних координатах. 
Зі збільшенням температури відпалу значення напруги деформації текстурованої 

плівки ZnO прямує до нуля (рис. 2,а). ТВ при температурі меншій за 300 °C майже не 
впливає на значення напруг деформації (рис. 2,б). ТВ впливає більш суттєво впливає на 
останні при температурі 600 °C (рис. 2,б).   

Беручи до уваги характерний для всіх зразків зсув піку (002) в бік більших кутів (рис. 
1), можна провести аналіз, ввівши додатковий параметр  - V(002)  – швидкість зсуву піку (002) 
ZnO в кутових градусах за хвилину відпалу (кут. град/хв) 

в
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θθθ 22)2(
)002(

−
=

∂
∂

= ,       (1) 

де  2θi  – позиція піку (002) ZnO до відпалу; 2θв – позиція піку (002) ZnO після відпалу; tв 
– тривалість відпалу. В наших експериментах tв складала 60 хвилин. 

Результати розрахунків за формулою (1) всіх плівок представлені в таблиці 1.     
Таблиця 1 Швидкість зсуву піку (002)V(002) в залежності від температури відпалу в кутових 

градусах за хвилину  
Тв/Зразок ZnO/Si3N4/Si (ПТ002) ZnO/Si3N4/Si (ПТ100) ZnO/Si (Т002) 

250 5·10-4 0,1·10-4 3·10-4 

300 - - 10·10-4 

350 - 2,3·10-4 - 
400 6,7·10-4 - - 
600 22·10-4 21·10-4 22·10-4 

Як видно з табл. 1, швидкість зсуву піку (002) залежить від матеріалу підкладки та 
текстури плівки ZnO до температур відпалу, нижчих за 600 °C.  При температурі відпалу 
600 °C величина швидкості зменшення міжплощинних відстаней (0001) ZnO (швидкість 
зсуву піку (002)) в порівнянні з тривалістю відпалу є близькою для всіх досліджених зразків 
ZnO та складає 22·10-4 кут. град/хв.  

Виходячи з цього, за основний параметр досконалості структури  було прийнято 
величину напруги деформації в плівці, що визначаються за формулою (1). З метою отримати 
ненапружену плівку ZnO (з с0 = 0,5206 нм), що відповідає положенню піку (002) на 
дифрактограмі (2θ = 34,45°), автором був запропонований метод розрахунку тривалості 
відпалу при  Т = 600 °C  за формулою:           

             
0

0 22
V

t i
в

θθ −
= ,       (2) 

де    tв  – тривалість відпалу, хв;  V0 – постійна швидкості зсуву піку (002), що дорівнює 22·10-

4 кут.град/хв при Тв=600 °С; 2θi  – позиція піку (002) щойно вирощеної плівки ZnO, в 
градусах; 2θ0 - позиція піку (002) ненапруженої плівки ZnO: 2θ0 = 34,45°. 
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Після підстановки значення V0 в (2) отримаємо формулу: 
      )22(55,454 0 iвt θθ −⋅= ,              (3) 

Було розраховано тривалість відпалу щойно осадженої плівки ZnO (з 2θi=34,24°) за 
запропонованою формулою (3), яка склала 91 хв. Ренгненограми щойно вирощеної та 
відпаленої плівки ZnO, при температурі  600 °С  протягом 91 хвилини, представлені на рис. 3. 

 
Рис. 3. Рентгенограми щойно вирощеної 
(1) та відпаленої (2) плівок ZnO, 
осаджених на Si підкладки. 

За розрахований час відпалу (91 хв.) на 
повітрі пік (002) зсунувся до значення 
2θi=34,453°, яке характерне для ненапруженої 
плівки оксиду (рис. 3.14). Також зменшилась і 
напіширина останнього, що свідчить про 
покращення кристалічної структури. Після 
обробки отриманих даних методом Вільямсона 
– Холла можна константувати, що проведення 
ТВ дозволило покращити кристалічну 
структуру ZnO, оскільки величина ОКР 
збільшилась з 45 нм до 58 нм, а концентрація 
дислокацій зменшилась з 5·1010 см-2 до 3·1010 
см-2.  

Отримане близьке до нуля значення параметру σ свідчить про повну релаксацію 
напруг деформації і, як результат, про правильність запропонованого методу розрахунку  
тривалості відпалу за запропонованою емпіричною  формулою (3). 

 

Для визначення природи механізму, що 
впливає на структуру оксиду при відпалі на 
повітрі, ми відпалили ненапружену плівку 
ZnO при температурі 800 °С на повітрі, а 
потім при температурах 300 та 600 °С в 
вакуумі протягом 60 хв. для кожного ТВ. 
Рентгенограми відпаленої плівки 
представлені на рис. 4. Подальший відпал 
ZnO при температурі 800 °С на повітрі 
привів до подальшого зсуву піку (002) в 
сторону більших кутів, що свідчить про 
збільшення напруг деформації стиснення з 
часом відпалу, тобто тривалість ТВ є 
критичною для досягнення стану 
ненапруженої  плівки оксиду,   оскільки   при 

Рис. 4. Рентгенограми плівки ZnO, відпаленої 
спочатку при 600 (1) та 800 °С (2) на повітрі, 
а потім відпаленої при  300 (3) та 600 °С (4) в 
вакуумі. 

ТВ в ZnO  проходить два конкурентних процеси: релаксація напруг внаслідок упорядкування 
структури та їх виникнення за рахунок дифузії кисню в ZnO з атмосфери і його розміщенням 
в міжвузлях гратки. 

Подальші ТВ в вакуумі при температурах 300 та 600 °С протягом 60 хв майже не 
вплинули на положення піку (002) ZnO та його напівширини (піки 3 та 4 на рис. 4), що 
свідчить про підтвердження механізму покращення структури плівок оксиду через дифузію 
кисню в останні з кисневмісної атмосфери.  Загалом варто відмітити, що оскільки енергії 
активації механізмів для різних типів дефектів оксиду цинку відрізняються, то, в залежності 
від плівки, а, точніше, від типу домінуючих дефектів в останній, температура відпалу буде 
по різному впливати на зміну структури оксиду з часом (табл.1). При досягненні 
температури відпалу в 600 °С на повітрі вдається активізувати всі механізми дифузії 
дефектів в ZnO разом з механізмом дифузії кисню по вакансіям кисню, енергія активації 
якого є найбільшою. 
[1] G.V.Lashkarev, V.A. Karpyna, V.I. Lazorenko, A.I. Ievtushenko, I.I.Shtepliuk, V.D.Khranovskyy Low 
temperature physics, 37 (3): 226 (2011).  
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Тверді розчини Hg1-x-yCdxEuySe створені на основі халькогенідів ртуті та кадмію з 

вмістом 4f – елементів європію, відносяться до класу напівмагнітних напівпровідників, які 
можуть бути використані в приладах спінтроніки, інфрачервоній (ІЧ) оптоелектроніці. 
Введення магнітних іонів в кристал призводить до виникнення цілого ряду нових ефектів у 
порівнянні з широко розповсюдженими твердими розчинами Hg1-xCdxTe, Hg1-xCdxSe, 
обумовлених обмінною взаємодією між локалізованими магнітними моментами іонів і 
спінами вільних носіїв заряду [1-4]. Унікальне поєднання напівпровідникових і магнітних 
властивостей робить ці напівпровідники надзвичайно привабливими об'єктами з точки зору 
спін-залежних явищ: використання фарадеєвського обертання в оптичній модуляції; 
створення високочутливих діелектричних магнітометрів на оптичних волокнах для 
вимірювання найменших статичних і динамічних магнітних полів; велике спінове 
розщеплення енергетичних рівнів припускає можливість використання вузькозонних 
напівмагнітних напівпровідників для створення раманівського лазера, параметрами якого 
можна керувати в широкому діапазоні довжин хвиль [5]. Дана робота присвячена 
дослідженню елементного складу кристалів Hg1-x-yCdxEuySe. 

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 [6]. 

Дослідження елементного складу кристалів Hg1-x-yCdxEuySe, проводилися на 
растровому електронному мікроскопі (з камерою низького вакууму і системою 
енергодисперсійного мікроаналізу) РЕМ-106. 

Мікроскоп призначений для дослідження рельєфу поверхні різних об'єктів у твердій 
фазі і визначення елементного складу об'єктів методом рентгенівського мікроаналізу по 
енергіях квантів характеристичного рентгенівського випромінювання в двох режимах: 
високого вакууму і низького вакууму. 

Спектрометр рентгенівський енергодисперсійний призначений для проведення експрес-
аналізу елементного складу зразків методом вимірювання енергії та інтенсивності 
характеристичного рентгенівського випромінювання. 

Відносна похибка вимірювання масової частки (С, %) елемента не перевищує: 
1) 4 % для елементів з масовою часткою більше 10 %; 
2) 20 % для елементів з діапазоном масової частки більше 1 % і до 10 % включно; 
3) 50 % для елементів з діапазоном масової частки більше 0,1 % і до 1 % включно. 
За допомогою мікроскопа РЕМ-106 було одержано типові для кристалів  

Hg1-x-yCdxEuySe, зображення поверхні утворені відбитими електронами (рис. 1, а) та 
зображення утворені вторинними електронами (рис. 1, б). 

Контраст зображення утвореного вторинними електронами найсильніше залежить від 
рельєфу поверхні, тоді як відбиті електрони несуть інформацію про розподіл електронної 
густини (області, збагачені елементом з великим атомним номером виглядають яскравіше). 
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Тому відбиті електрони, які генеруються одночасно з вторинними, окрім інформації про 
морфологію поверхні містять додаткову інформацію і про склад зразка. 

 

    
а)       б) 

Рис. 1. Зображення поверхні кристалу Hg1-x-yCdxEuySe: а) відбиті електрони;  
б) вторинні електрони  

 

 
Рис. 2. EDX-спектр кристалу Hg1-x-yCdxEuySe 

 
Опромінення зразків кристалів Hg1-x-yCdxEuySe, пучком електронів призвело не тільки 

до утворення вторинних і відбитих електронів, а також викликало появу характеристичного 
рентгенівського випромінювання (типові залежності представлено на рис. 2). Аналіз цього 
випромінювання дозволив визначити елементний склад мікрооб'єму досліджуваних 
напівпровідникових твердих розчинів (для прикладу частина даних представлена в табл. 1. 

Таблиця 1. 
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Елементний склад кристалу Hg1-x-yCdxEuySe 
 

 
Масова частка хімічного елемента, % 

 Хімічний елемент 

Завантажено 
 

Експеримент (U = 20 кВ) 
 

Hg 60,61 55,10 

Se 30,2 31,67 

Cd 8,6 13,03 

Eu 0,58 0,2 

 
Із вище наведених даних видно, що масові відсотки завантажених хімічних елементів, 

які входять до складу досліджуваних кристалів, добре корелюють (в межах похибки 
експерименту) із експериментально одержаними масовими відсотками методом вимірювання 
енергії та інтенсивності характеристичного рентгенівського випромінювання на РЕМ-106, а 
також досліджено морфологію поверхні зразків використаних для фізичних досліджень. 
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На сьогоднішньому етапі розвитку геліоенергетики почалася розробка так званого 

третього покоління сонячних елементів (СЕ), в яких використовуються нові фізичні 
принципи та нові дешеві і екологічно безпечні матеріали. Серед фотоперетворювачів  
третього покоління, за рахунок можливості зниження витрат на виробництво та високу 
ефективність, сенсибілізовані перовскітні СЕ викликають підвищену увагу дослідників. 
Змішані органо-неорганічні перовскітні сполуки (ABX3, де А = CH3NH3, В = Pb, X = I, Br або Cl) 
характеризуються прямими міжзонними переходами, оптимальною для перетворення 
сонячної енергії шириною забороненої зони (Eg = 1,5 еВ), високим коефіцієнтом поглинання, 
високою рухливістю носіїв струму, завдяки чому розглядаються як перспективний матеріал 
для створення нового класу сенсибілізованих сонячних перетворювачів. Отримання 
перовскітів можна проводити за допомогою безвакуумних методів, що не потребують 
підтримання високих температур, завдяки чому зменшується собівартість плівок та виникає 
можливість створення приладів на різноманітних підкладках, включаючи гнучкі.  

При осадженні шару перовскіту особлива увага приділяється отриманню однорідної 
плівки з максимальним покриттям підкладки, що є технологічно складним завданням. Саме 
тому в наш час відбувається апробація різних методів їх осадженя: спін-коатинг та 
осадження з розчину [1], спрей-метод, послідовне осадження компонентів [2], нанесення з 
парової фази [3] та ін. Але найкращі за властивостями зразки були отримані за допомогою 
методу спін-коатингу. Метод заключається в нанесенні невеликої кількості розчину 
прекурсорів на плоску підкладку, з її подальшим обертанням навколо своєї осі. При цьому 
відбувається заповнення підкладки розчином та утворення необхідного конденсату. 
Основним недоліком методу є нерівномірність плівки по поверхні підкладки в результаті дії 
на розчин відцентрованих сил. 

Метою досліджень був аналіз існуючих методів отримання шарів перовскітів 
(CH3NH3PbІ3 та CH3NH3PbІ2Cl), оптимізація фізико-хімічних умов їх нанесення та вивчення 
деяких структурних характеристик одразу після отримання та наступного відпалу.  

Осадження плівок проводилось за допомогою спін-коатингу концентрованого розчину, 
що містив прекурсори CH3NH3PbІ3 та CH3NH3PbІ2Cl. Як підкладки використовувалося скло з 
підшарами FTO (SnO2:F) та пористого і малопористого діоксиду титану TiO2. Швидкість 
обертання підкладки навколо осі при розпиленні перовскітів варіювалася в залежності від 
необхідної товщини шару. Тривалість осадження на підкладку, що знаходилася при 
кімнатній температурі, становила 60 с.  

Морфологія поверхні зразків вивчалася за допомого скануючого електронного 
мікроскопу Zeiss Auriga CrossBeam. Дослідження структурних властивостей проводилсь за 
допомогою рентгенодифрактометра Bruker D8 Advance. 

На рисунку 1 представлена морфологія поверхні зразків гібридних перовскітів, 
отриманих шляхом спін-коатингу при швидкості обертання підкладки 2000 об/хв. 

Вважається, що при нагріванні перовскітів до температури 50-60 0С відбувається 
зміна їх фазового складу, при цьому тетрагональна фаза переходить у кубічну, яка має 
оптимальну для перетворення сонячної енергії ширину забороненої зони. Нами подібні зміни 
спостерігалися при більш високих температурах відпалу близьких до 100 0С ,про що свідчила 
зміна кольору зразків від жовтого до темно-коричневого.  
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На рисунку представлена типова дифрактограмма від зразка гібридних перовскітів 
CH3NH3PbІ2Cl відпаленого при температурі 100 0С знята при кімнатній температурі. 

   
Рис.1. Електронно-мікроскопічні знімки поверхні плівок CH3NH3PbІ2Cl на TiO2 при 

різних збільшеннях  

 
Рис. 2. Дифрактограми від зразка гібридних перовскітів CH3NH3PbІ2Cl  

 
На дифрактограмах від зразків гібридних перовскітів CH3NH3PbІ2Cl при кімнатній 

температурі домінували лінії на кутах 14,100, 28,450, 43,450, що були індефіковані нами як 
відбивання від кристалографічних площин (110), (220), (330) тетрагональної фази перовскіту. 
Крім того на дифрактограмах були зафіксована лінія 20,010, що була індефікована як 
відбивання від площини (110) кубічної фази сполуки. Також, на дифрактограмах були 
присутні лінії на кутах 13,010, 26,500, 36,450, що відповідали сполуці PbI2, а також лінія 
32,560 від сполуки CH3NH3І. Це свідчить про неповну трансформацію прекурсорів в 
необхідну фазу, що можливо було наслідком недостатьо високої температури відпалювання 
зразків після осадження. Показано, що фазовий перехід тетрагональної фази у кубічно є 
частково оборотний. 

Було встановлено, що структура та морфологія поверхні плівок перовскітів, їх 
однорідність, коефіцієнт покриття поверхні залежать від таких параметрів нанесення як 
швидкість обертання підкладки та товщина плівки, температура нагрівання зразка після 
осадження.  

В результаті досліджень були вибрані фізико-технологічні умови осадження плівок 
перовскітів з високим покриттям поверхні підкладки та досліджена залежність властивостей 
отриманих конденсатів від параметрів їх осадження. 
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Композити на основі полімерів є функціональними матеріалами, які є перспективними 

для застосування у фотоніці, сенсорних приладах, біотехнологічних розробках та ін. Такі 
матеріали можуть поєднувати переваги окремих компонент, наприклад, гнучкість, легкість 
синтезу полімерів та розмірно-залежні властивості наночастинок. Також у такого роду 
матеріалах можуть виникати нові властивості, які не були притаманні окремим компонентам, 
внаслідок взаємодії органічної та неорганічної фази.  

ПВС є дуже поширеним полімером і використовується з багатьох галузях – від 
текстильної та металургійної промисловості до медицини та харчових технологій. Полімер є 
безбарвним, недорогим для синтезу, біологічно нетоксичним. Також він може слугувати 
хімічно-стабільною матрицею для інкорпорації наночастинок. Оптична прозорість у 
видимому діапазоні, робить його привабливим для оптичних досліджень та застосувань у 
різного роду світло випромінюючих приладах. Інкорпорація наночастинк CdS, як складової 
частини композиту, дозволяє маніпулювати довжиною хвилі випромінювання через зміну 
розмірів частинок, що розширює потенційний діапазон практичного застосуваня 
композитних матеріалів, порівняно зi складовими елементами.  

У цій роботі ми вивчали роль полімерної матриці у процесах оптичного поглинання та 
випромінювання в композитах наночастики CdS в матриці полівініового спирту, які були 
отримані методом колоїдної хімії.  

Проведено дослідження поглинання, фотолюмінесценції та часово-роздільної 
фотолюмінесценції, які показали, що випромінювання композиту переважно зумовлене 
випромінюванням наночастинок. Для зудження фотолюмінесценції були вибрані дві 
довжини хвилі збудження, які, з одного боку, забезпечують збудження або нижніх або дуже 
високих збуджених станів в наночастинках, а з іншого боку, поглинаються різними 
хромофорними групами в полімері. Час затухання композиту демонструє бі-експоненційну 
поведінку. Відносний внесок певної компоненти затухання у сумарний результат сильно 
залежить від довжини хвилі збудження. Спостережені зміни можна інтерпретувати, як 
результат зміни каналу оптичного збудження наночастинок. Перший канал – це пряме 
збудження наночастинок, другий – через непряме збудження люмінесценції через полімер з 
подальшою передачею енергії від оптично збудженої матриці до наночастинок. Також нами 
запропонована енергетична діаграма композиту та схема енергетичних переходів в межах 
проведеного експерименту. Висунуто припущення про можливі механізми передачі енергії 
від матриці до наночастинок.  
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Останнім часом підвищену увагу дослідників в області матеріалознавства 

привертають плівки халькогенідних сполук групи А2В6, таких як ZnTe, CdSe, ZnS та ін., а 
також напівмагнітних твердих розчинів на їх основі - Zn1-xMnxTe Cd1-xMnxSe та Zn1-xMnxS [1]. 
Ці матеріали знаходять широке використання у мікро- та оптоелектроніці, геліоенергетиці та 
спінтроніці. Останнім часом вони також застосовуються як матеріал ефективних детекторів 
жорсткого випромінювання та віконні шари плівкових сонячних елементів. Необхідно 
зазначити суттевий вплив фазового та структурного стану плівок даних сполук на їх оптичні 
та електрофізичні властивості. 

У представленій роботі нами проводилося дослідження структурних властивостей 
плівок Zn1-xMnxTe. Зразки отримувалися у вакуумній установці ВУП-5М (ВАТ “Selmi”, м. 
Суми) на неорієнтуючих підкладках зі скла методом сублімації у квазізамкненому об’ємі 
(КЗО) [2]. Тиск залишкових газів у камері становив не більше 5·10-3 Па. Температура 
випарника становила Te=1073 К, температура підкладки змінювалася в інтервалі Ts = (623-923) 
К. Здійснювалося випарування шихти напівпровідникової чистоти з вмістом марганцю 
близько 5%. Час випарування зазвичай складав 10 хвилин. Вимірювання структурних 
характеристик конденсатів здійснювалося в університеті Валенсії (м. Валенсія, Іспанія) за 
допомогою скануючого електронного мікроскопу Hitachi S-4800 та рентгенівського 
дифрактометра Philips X'Pert PRO MRD PW3050/65.  

Типові електронно-мікроскопічні зображення поверхні плівок та їх перерізу наведені 
на рисунку 1. Шари мали полікристалічну структуру з середнім розміром зерен D=0,48-0,90 
мкм при їх товщині d=1,7-2,8 мкм. 

 

  
 

Рисунок 1 – Мікрофотографія поверхні (а) та переріз плівки Zn1-xMnxTe (б) нанесеної 
при температурі підкладки Ts =423 К  

 
Рентгенівські дослідження зразків показали, що вони були однофазними, 

полікристалічними зі структурою кубічної модифікацією (ZB). Як правило, на 
дифрактограмах реєструвалися відбиття від площин (111), (311), (222), (311), (422), (333), 
(533) та (444) сфалеритної фази. При цьому домінуючими за інтенсивністю у більшості 
випадків були піки (111). Це свідчить про існування текстури росту, вісь якої є 
перпендикулярною до цієї площини. 

Для більш докладного вивчення особливостей текстури плівок використаний 
рентгенівський дифрактометр Philips X'Pert PRO MRD PW3050/65. В результаті були 

a б 
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отримані зображення полюсних фігур від плівок. Для їх побудови кут повороту лічильника 
дифрактометра (ψ) змінювався ів інтервалі від 0° до 360°, в той час як кут нахилу зразка (χ) 
варіювався від 0° до 90°. Для отримання відбивання від кристалографічної площини, що нас 
цікавила кут дифракції 2θ при цьому фіксувався. У нашому випадку аналіз полюсних фігур 
проводився за відбиванням від площини (111). Експериментальна полюсна фігура 
відбивання від цієї кристалографічної площини для одного із зразків наведена на рисунку 2б. 
Вона демонструє широкий пік з максимумом біля кута 0° і широке кільце під кутом нахилу 
близьким до 70°. Для аналізу результатів як еталон взяте теоретичне положення полюсів 
ідеального орієнтованого зразка, який показаний на рисунку 1а, де також можна бачити, три 
бічні полюси на кутах близьких до 70° та один центральний полюс. У наших вимірюваннях 
широке кільце відповідає цим бічним полюсам, що вказує на присутність у плівках 
переважальної орієнтації кристалітів у площини (111) або існування текстури росту [111].  

 

   
 

Рисунок 2 − Теоретичні позиції для симетричних відбивань від площини (111) (a) та 
полюсна фігура отримана при відбиванні від цієї ж площини зразка Zn1-xMnxTe, нанесеного 
при температурі підкладки Ts = 723 К (б) 

 
Були проведені розрахунки процентного відношення загальної кількості кристалітів 

орієнтованих площиною (111) паралельно підкладці у плівках Zn1-xMnxTe осаджених при 
різних температурах (таблиця 1). 

 
Таблиця 1 – Процентне відношення орієнтованих у різних діапазонах кристалітів у 

обємі плівок Zn1-xMnxTe  
 Температура підкладки, К 623 723 773 823 923 
Орієнтація в межах ±10 град. 91,7 92,2 85,3 82,9 90,0 
Орієнтація в межах ±20 град. 95,5 95,4 92,9 91,9 95,3 

 
Розрахункові значення показують, що в в межах діапазону відхилень ±20 градусів 

орієнтовано майже 92-96% кристалітів, при цьому найгіршу якість текстури мають зразки 
нанесені при температурах Ts =773 К та 823 К. Зразки отримані при менших та більших 
температурах підкладки мають більш якісну текстуру. 

Розрахунки показали, що стала гратки матеріалу плівок змінювалась в діапазоні 
а=0,61017−0,61108 нм, а розмір їх областей когерентного розсіювання становив 38,0−43,1 нм.  

 
1. Chen W.M., Buyanova I.A. Handbook of Spintronic Semiconductors (Singapore: Pan 

Stanford Publishing: 2010) 
2.  Opanasyuk, A.S., Kurbatov, D.I., Kosyak, V.V., Kshniakina, S.I., Danilchenko, S.N./ 

Characteristics of structure formation in zinc and cadmium chalcogenide films deposited on 
nonorienting substrates// Crystallography Reports. -2012. – V.57 (7). –P. 927-933. 

a) б) 

2θ(111) = 33.015º 

ψ = 70.53º 

                                   (-1, 1, 1) 

   

 

 

(1, -1, 1)                 (1, 1, 1) 

 

                                    (1, 1, -1) 
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Тонкі плівки твердого розчину Pb1-xSnxS можуть бути використані для створення 

приймачів інфрачервоного випромінювання, твердотільних лазерів та ін. Також ці плівки 
привертають до себе підвищену увагу дослідників як поглинаючі шари дешевих 
тонкоплівкових сонячних елементів, альтернативні таким традиційним матеріалам як 
CuInSe2, CuIn1–xGaxSe2, Cu2ZnSnS4(Se) та CdTe. 

У даній роботі вивчалися плівки Pb1-xSnxTe, отримані методом гарячої стінки у 
вакуумі на скляних підкладках при різнф температурі нанесення. Для визначення 
елементного складу конденсатів використовувалося рентгенівське характеристичне 
випромінювання індуковане протонним пучком (методи PIXE, µ-PIXE). Відповідні 
дослідження проводилися на мікроаналітичному прискорювальному комплексі «Сокіл» (ІПФ, 
Суми, Україна) з енергією пучка протонів 1,5 МеВ.  

З використанням результатів, отриманих методом µ-PIXE, були побудовані карти 
розподілу елементів (рис.1), що входять до складу сполуки, за площею поверхні зразків. 
Аналіз загальних спектрів виходу характеристичного рентгенівського випромінювання 
дозволив визначити склад плівок (таб.1) в залежності від режимів їх нанесення (метод PIXE).  

 
Рис. 1. Кольорові карти розподілу елементів на ділянці зразка розміром 200×200 мкм 

(растр 50×50 пікселей, шаг сканування 4 мкм)  
 
Таблиця 1. – Атомна та масова концентрація елементів плівок PbSnS/ 

Номер зразка Елемент Концентрація 
601 602 603 604 605 608 

Масова (%) 32,80 38,71 28,34 31,26 36,58 34,87 Pb 
Атомна (%) 15,46 19,13 12,71 14,22 17,11 16,28 
Масова (%) 54,04 49,28 56,91 54,20 49,33 51,22 Sn 
Атомна (%) 44,46 42,51 44,55 43,04 40,29 41,75 
Масова (%) 13,16 12,01 14,75 14,54 14,09 13,91 S 
Атомна (%) 40,08 38,36 42,75 42,75 42,60 41,97 

 
В результаті досліджень отримані плівки з однорідним розподілом елементів по площі 

та виявлено, що в їх складі відсутні неконтрольовані домішки. Показана можливість 
нанесення шарів твердого розчину з контрольованим елементним складом шляхом зміни 
температур випаровування компонентів. 
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За результатами експериментальних досліджень встановлено характер хімічної 

взаємодії поверхні кристалів нелегованого та легованого алюмінієм і телуром ZnSe з 
травильними сумішами H2O2–HBr–розчинник. В даній роботі порівняно вплив розчинника 
(третього компоненту) H2O, етиленгліколю (ЕГ), оксалатної (C2H2O4) та ацетатної 
(CH3COOH) кислот на характер проходження процесу хімічного травлення цинк селеніду. З 
використанням методу математичного планування експерименту на симплексі побудовано 
концентраційні залежності “склад розчину – швидкість травлення” та визначено 
концентраційні границі областей розчинів, що володіють поліруючими, неполіруючими та 
селективними властивостями. Швидкість травлення визначали за різницею товщини 
кристалу до і після травлення електронним індикатором TESA DIGICO 400 з точністю 
± 0,2 мкм. Мікроструктуру поверхні напівпровідників після обробки досліджували за 
допомогою настільного електронного мікроскопу JEOL JCM-5000 NeoScope та 
універсального контрольного мікроскопу ZEISS JENATECH INSPECTION з цифровою 
відеокамерою при збільшенні від 25× до 1600×. Для оцінки ефективності розроблених нами 
травильних композицій проведено дослідження поверхонь кристалів ZnSe на атомно-
силовому мікроскопі (АСМ) за допомогою NanoScope III а Digital Instrument в режимі 
періодичного контакту. Дослідження спектрів низькотемпературної фотолюмінесценції (ФЛ) 
проводили в парі гелію при температурі Т = 5 К. 

Розроблена нами методика попередньої обробки поверхні кристалів включає в себе 
декілька етапів. Механічне шліфування зразків проводили з використанням водних суспензій 
абразивних порошків марок М 10, М 5 та М 1 в порядку зменшення їх зернистості. Для 
видалення порушеного шару товщиною ≈ 100–150 мкм, який залишився після механічної 
обробки, використовували метод хіміко-механічного полірування (ХМП) пластин цинк 
селеніду розробленим нами універсальним травником H2O2 – HBr – ЕГ зі швидкістю 
травлення vХМП = 13-17 мкм/хв. Після травлення зразки промивали 0,05 М водним розчином 
Na2S2O3, великою кількістю дистильованої води та ізопропанолом з застосуванням 
ультразвуку. Процес хіміко-динамічного полірування (ХДП) проводили в розчинах H2O2 –
 HBr – розчинник з використанням методу диску, що обертається, при Т = 283–308 К та 
швидкості обертання диску γ = 36–120 хв–1. Перед початком травлення всі розчини 
витримували протягом двох годин для повної взаємодії компонентів суміші. 

Введення до складу базового розчину на основі H2O2 та HBr третього компоненту 
(розчинник) призводить до збільшення діапазону швидкостей травлення, сприяє 
розширенню області стабільних складів травників та кращому розчиненню продуктів 
взаємодії поверхні кристалів з травильними сумішами. Вибір досліджуваного інтервалу та 
співвідношення компонентів системи H2O2–HBr–розчинник зумовлений необхідністю 
виключити області існування пасивуючих, двофазних та неполіруючих розчинів. Вказаним 
умовам відповідають розчини, що містять від 10 до 16% Н2О2 в HBr (сторона АС 
концентраційного трикутника), а вміст третього компоненту досягає свого максимуму в 
точці В – 80%.  

Розглянемо процес ХДП цинк селеніду в розчинах H2O2–HBr–ЕГ, H2O2–HBr–C2H2O4, 
H2O2–HBr–H2O на прикладі кристалу нелегованого ZnSe. Такий вибір зумовлений тим, що 
розмір та розташування областей поліруючих розчинів як для легованих, так і нелегованих 
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кристалів ZnSe в цих сумішах є однаковими. Таким чином, проведемо дослідження 
особливостей розчинення нелегованого ZnSe у трьох вищезазначених розчинниках. 

 
а 

 
б 

 
в 

Рис.1. Концентраційна залежність швидкості ХДП (мкм/хв) кристалів ZnSe в системах H2O2–
HBr–третій компонент: (а) – H2O2–HBr–ЕГ, (б) – H2O2–HBr–C2H2O4, (в) – H2O2–HBr–H2O (I – 
область поліруючих, II – неполіруючих і III – селективних розчинів). 

 
На рис. 1 а видно, що область поліруючих розчинів системи H2O2–HBr–ЕГ 

складається з двох частин та становить ≈ 40% від загальної площі діаграми. При цьому 
мінімальні швидкості розчинення напівпровідникових кристалів спостерігаються в 
травильних розчинах, збагачених ЕГ (кут В), а максимальні – в композиціях, з найбільшим 
вмістом гідроген пероксиду (кут С) і знаходяться в межах 1-21 мкм/хв. З досліджень 
залежностей швидкостей травлення нелегованого ZnSe від складу композицій H2O2–HBr–
C2H2O4 (рис. 1 б) можемо побачити, що область поліруючих розчинів дещо збільшилась, в 
порівнянні з попередньою діаграмою, та становить близько 70 %. Швидкості полірування 
при цьому зростають і досягають свого максимального значення 28 мкм/хв. При ХДП 
нелегованих кристалів цинк селеніду розчином системи H2O2–HBr–H2O з’являється область 
селективних розчинів, якої не спостерігалось в попередніх випадках (vполір.=11-25 мкм/хв). 

 

 
а 

 
б 

 
в 

 
г 

Рис. 2. Концентраційна залежність (Т = 298 К і γ = 86 хв–1) швидкості травлення (мкм/хв): 
(а) – ZnSe (I), (б) – ZnSe (II), (в) – ZnSe(Al), (г) – ZnSe(Te) при об’ємному співвідношенні 
H2O2 : HBr : CH3COOH в вершинах АВС відповідно: А – 10: 90: 0, В –10: 10: 80, С – 16: 84: 
0 (I – область поліруючих і II – неполіруючих розчинів). 
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Слід зазначити, що при використанні ацетатної кислоти (CH3COOH) діаграми ZnSe (I), 
ZnSe (II), ZnSe(Al) та ZnSe(Te) характеризуються нетиповим розташуванням ізоліній 
однакових швидкостей травлення, а також неоднаковими розмірами і різним положенням 
областей поліруючих розчинів (рис. 2). Це свідчить про те, що на особливості розчинення 
нелегованих та легованих кристалів ZnSe в даному випадку існує незначний вплив 
напівпровідникового матеріалу, що, вірогідно, обумовлено особливостями розчинення 
аніонної підгратки вказаних кристалів. 

Виявлено, що при збільшенні вмісту третього компоненту в системах H2O2–HBr–
розчинник швидкість травлення напівпровідникових кристалів ZnSe зменшується (до v ≈ 2 
мкм/хв). Встановлено вплив природи органічного розчинника на швидкість травлення 
досліджуваних матеріалів і якість оброблюваної поверхні та показано, що збільшення 
областей поліруючих розчинів спостерігається в такому ряду: 

 
ЕГ → H2O ≈ CH3COOH → C2H2O4 

 
Встановлено, що розчинення кристалів нелегованого та легованого ZnSe в 

поліруючих сумішах всіх систем H2O2–HBr–розчинник проходить за дифузійним механізмом, 
оскільки для всіх досліджуваних матеріалів значення Ea не перевищують 25 кДж/моль. 

Показано, що найбільш перспективними для практичного використання серед 
травників H2O2–HBr–розчинник є поліруючі композиції H2O2–HBr–ЕГ та H2O2–HBr–C2H2O4. 
Оптимізовано склади травників H2O2–HBr–розчинник та режими проведення відповідних 
операцій хімічної обробки нелегованих та легованих кристалів ZnSe. Результати АСМ 
поверхні ZnSe після обробки методами ХМП і ХДП підтверджують високу якість 
оброблюваної поверхні, оскільки параметри її шорсткості відповідають полірованій поверхні 
напівпровідникових матеріалів і складають 2-14 нм. Показано, що розроблені травильні 
композиції можуть бути рекомендовані для контрольованого зменшення товщини пластин до 
заданих розмірів, фінішного полірування кристалів і тонких плівок. Дослідження спектрів 
низькотемпературної ФЛ показало, що проведення процесів хімічного полірування 
досліджених кристалів цинк селеніду призводить до зростання значень інтегральної 
інтенсивності ФЛ. 
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Кадмій халькогеніди – перспективні матеріали для виготовлення на їх основі цілого 

ряду високоефективних пристроїв ядерної енергетики, геліотехніки, опто- та 
акустоелектроніки, X- і гама-детекторів, підкладок для епітаксійного росту [1], [2], [3]. 
Зокрема CdTe використовується у перетворювачах сонячної енергії, елементах 
телекомутаційних мереж та низці інших приладів твердотільної електроніки [2]. Кадмій 
сульфід, завдяки унікальним фотопровідним і люмінесцентним властивостям, 
використовується при виготовленні на його основі інжекційних лазерів, елементів сонячних 
батарей, фотоприймачів, фоторезисторів, сцинтиляторів для реєстрації елементарних 
частинок і гама-випромінювання [4],[5]. 

У роботі, на основі ab initio розрахунків з використанням відомих кристалографічних 
параметрів, запропоновано нові підходи до визначення величини важливих термодинамічних 
параметрів сфалеритних кристалів халькогенідів кадмію і їх температурних залежностей, а 
також проведені експериментальні дослідження ізобарної теплоємності CP. 

Ефективне застосування кристалічних халькогенідів кадмію потребує інформації про 
величини термодинамічних параметрів. Методами квантової хімії та калориметричними 
дослідженнями зроблена оцінка термодинамічних параметрів халькогенідів кадмію та їх 
температурних залежностей. 

 

Для розрахунків термодинамічних 
параметрів нами запропоновано моделі двох 

а) 

б) 
Рис. 1. Модель кластерів А (CdC2H2Te4) 
(а) і В (Cd4C6H6Te13) (б) відповідно для 
кубічної фази CdTe. 

а) 

 
б) 

Рис. 2. Модель кластерів А 
(CdC2H2S4) (а) і В (Cd4C6H6S13) (б) 
відповідно для кубічної фази CdS. 
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кластерів: «малого» (рис. 1,а) та «великого» (рис. 1,б). Аналогічні міркування і для сполуки 
CdS (рис. 2, а,б). 

У «малому» кластері структури сфалериту CdX (Cd+4X), (X=Te, S), компенсація 
обірваних звязків реалізована чотирма електронами атома Карбону С та одним електроном 
атома Гідрогену H, що відповідає формулі CdC2H2X2 (рис.1,a). 

Модель «великого» кластера включає у собі крім трьох структур попереднього 
кластера (рис. 1,а) ще атоми Cd i X що відповідає формулі Cd4C6H6X13 (рис.1,б). 

Обчислення термодинамічних параметрів проводили зa допомогою пакету квантово-
хімічних програм Firefly (PCGamess) в рамках теорії методу функціоналу густини (DFT), з 
використанням гібридного базисного набору B3LYP валентних електронів [1]. Візуалізація 
просторових структур здійснювалася з використанням Chemcraft. 

На рис. 3-4 представлено зміну енергії ∆E, ентальпії утворення ∆H, енергії Гіббса ∆G та 
ентропії ∆S для кристалів CdTe при температурі від 20 K до 800 К. Їх аналітичні вирази у 
випадку CdTe можна представити залежностями: 

E(T)  0,0608 T  240,25∆ = ⋅ + ; (1) 
H(T)  0,0442 T  240,25∆ = ⋅ + ; (2) 

∆S(T) = 43,743 ln(T) 101,28− ; (3) 

G(T)  0,3995 T  246,24∆ = ⋅ + . (4) 

Для кристалів CdS ці залежності набудуть вигляду: 

E(T)  0,1549 T  123,8∆ = ⋅ + ; (5) 
H(T)  0,14 T  114,28∆ = ⋅ + ; (6) 

∆S(T) = 22,0536 ln(T) 58,5034− ; (7) 
G(T)  0,3165 T  135,03∆ = ⋅ + . (8) 

Згідно [6] температурна залежність теплоємності кристалічних структур визначається 
наступною функцією:  

-3 5 -2C = a+ b 10 T c 10 T⋅ − ⋅ , (9) 
де a, b, c – сталі коефіцієнти, які залежать від типу кристалічної гратки і хімічної 

сполуки. 
Розраховані аналітичні вирази одержаних температурних залежностей теплоємностей 

кадмій телуриду при сталому тиску та об’єму відповідно, які були апроксимовані із 
квантово-хімічних розрахункових точок за допомогою математичного пакету Maple 14, 
описуються наступними рівняннями: 

а) b) 
Рис. 3. Температурна залежність енергії ∆Е та ентальпії утворення ∆H енергії Гіббса 

∆G для сфалеритних кристалів a) CdTe і б) CdS. 
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3 5 2
VC 37,8883 23, 470 10 T 0, 2397 10 T− −= + ⋅ − ⋅ , (10) 

3 5 2
PC 54,3336 23, 2460 10 T 0,7116 10 T− −= + ⋅ − ⋅ . (11) 

Для кадмій сульфіду відповідні вирази набувають наступного вигляду: 
3 5 2

VC 24,0004 33,3837 10 T 0,0259 10 T− −= + ⋅ − ⋅ , (12) 
3 5 2

PC 29,8814 36, 450 10 T 0,0321 10 T− −= + ⋅ − ⋅ . (13) 

Отримані значення теплоємностей при сталому об’ємі Cv та сталому тиску CP при 
різних температурах відображено на рис. 5. 

 
Робота виконана згідно наукового проекту МОН України (Державний реєстраційний 

номер 0107U006768). 
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а) b) 
Рис.4 Температурна залежність ентропії ∆S для сфалеритних кристалів a) CdTe та б) CdS. 

а) b) 
Рис. 5. Температурні залежності ізохорної СV - □ та ізобарної CP - ◊ теплоємностей та 

експериментальні значення СP - ∆ кристалів а) CdTe і б) CdS. 
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 Досягнення останніх років у галузі спінтроніки відкривають нові перспективи для 
використання карбіду кремнію, зокрема, як матеріалу для побудови квантового комп'ютера 
[1, 2]. З огляду на вищесказане, дослідження парамагнітних дефектів у SiC являється 
актуальною задачею сучасного напівпровідникового матеріалознавства. Дана робота 
присвячена дослідженню властивостей та визначенню параметрів комплексу вакансія 
вуглецю — антисайт вуглецю у 3C-SiC. 
 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 Tвідп. = 200..1100 °С із кроком 100 °С. Спектри ЕПР досліджувались за 
допомогою спектрометрів Х- та Q-діапазонів у температурному діапазоні від 4.2 К до 323 К. 
 Відомо, що домінуючими дефектами утвореними нейтронним опроміненням 
кристалів 3C-SiC, є від'ємно заряджена вакансія кремнію [3] та нейтральна дивакансія [4]. 
Вакансії кремнію мають високу концентрацію і на фоні їхніх інтенсивних ліній у спектрі 
ЕПР лінії інших центрів не спостерігаються. Після відпалу вакансій кремнію, який 
відбувається при Твідп = 800 °С, з'являється можливість спостереження ліній ЕПР, які 
належать центру, названому Ку6. Як уже повідомлялося, центр Ку6 має електронний спін 
S=1/2 та аксіальний g-фактор із напрямком головної осі уздовж кристалічної осі [111] та 
параметрами g|| = 2,0024 ± 0.0001 та g⊥ = 2,0039 ± 0.0001 [5]. У спектрі ЕПР центра Ку6 
спостерігаються лінії надтонкої взаємодії. Аналіз кутової залежності даних ліній (Рис. 1) 
показує, що НТВ описується тензором із симетрію С1h та напрямком головної осі, який має 
деяке відхилення від кристалічної осі [110]. Головні значення тензору, визначені 
експериментально, становлять, відповідно ax = 52,7 МГц, ау = 60,48 МГц, аz = 68,6 МГц. 

Рис. 1. Кутова залежність 
ліній НТВ. Лініями показано 
теоретично розраховані 
криві, символами —
експериментально визначені 
положення ліній. Зразок 
відпалений при Твідп = 1100 
°С, T = 77 K, f = 9,26 ГГц
магнітне поле обертається у 
площині (110) 

 
Відношення інтегральних інтенсивностей ліній НТВ до центральних становить 0,13 ± 0,02 і 
відповідає взаємодії з трьома ядрами 29Si, природна розповсюдженість яких 0,047. 
Спираючись на теоретично розраховану енергію формування [6; 7] та аналіз ліній НТВ було 
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зроблено висновок, що моделлю центра Ку6 є пара вакансія вуглецю — антисайт вуглецю 
[VC-Csi] у першій сфері оточення якого є 3 ядра кремнію та 3 ядра вуглецю. Відсутність 
надтонкого розщеплення на ядрах вуглецю пояснюється тим, що електронна спінова густина 
даного дефекту зосереджена на ядрах кремнію, на що також вказує відхилення напрямку 
головної осі тензора від осі [110]. Спираючись на неможливість спостереження ліній ЕПР 
центра Ку6 одночасно з лініями вакансії кремнію та передбачену теоретично 
метастабільність вакансій кремнію [6; 7], можна робити припущення про утворення центрів 
Ку6 із останніх у процесі відпалу. З іншого боку, близькість теоретично розрахованих 
енергій формування обох дефектів [6; 7] вказує на те, що вони мають утворюватись 
одночасно. Проте експериментальних підтверджень даного факту зафіксовано не було. 
Підтвердження одночасного утворення вакансій кремнію та центрів Ку6 дають дослідження 
температурних залежностей спектрів ЕПР невідпалених зразків. А саме, тоді коли при 
кімнатній температурі спектр ЕПР містить лише лінії вакансій кремнію, то при температурах 
нижчих 200 К було також спостережено лінії НТВ притаманні центру Ку6 (Рис. 2). Таким 
чином, можна стверджувати, що центр Ку6 утворюється в кристалі 3C-SiC під час його 
опромінення нейтронами, а не під час відпалу. З іншого боку, аналіз зміни концентрації обох 
дефектів упродовж відпалів не відхиляє можливості запропонованого вище перетворення, 
хоча його ймовірність не висока. Окрім того, зважаючи на значення електронного спіну 
комплексу S=1/2 можна робити висновок про те, що пара вакансія вуглецю — антисайт 
вуглецю у 3C-SiC n-типу знаходиться у зарядовому стані 1-. 
 Отже, було підтверджено зроблене раніше припущення про модель центра Ку6 [VC-
CSi]- та показано, що даний дефект утворюється під дією нейтронного опромінення, а не у 
результаті перетворення вакансій кремнію на нього впродовж відпалу, хоча останній 
механізм також може бути присутнім. 

Рис. 2. Лінії НТВ у спектрі ЕПР
вихідного  зразка 3C-SiC
опроміненого нейтронами,
зареєстровані  при температурах
150 К та 323 К. f = 9,26 ГГц,
Магнітне поле обертається у
площині (110) 
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Весьма перспективной отраслью энергетики является технология получения энергии 
из солнечного света. Она не требует расхода полезных ископаемых в процессе эксплуатации. 
Действительно, на каждый квадратный метр площади в среднем падает около 1 кВт энергии 
[1]. Наиболее востребованной считается электрическая энергия, как наиболее универсальная 
для дальнейших преобразований. 

Для получения электрической энергии из солнечного света широко используются 
фотоэлектрические преобразователи. Лучшие современные образцы таких устройств имеют 
КПД до 40%. Это весьма сложные многопереходные структуры на основе 
полупроводниковых наногетероструктур [2]. Они состоят из нескольких субэлементов с p-n 
переходами и барьерными слоями различных материалов, расположенных по убыванию 
ширины запрещенной зоны, соединенные встречновключенными туннельными диодами. 
Каждый субэлемент преобразует в электричество энергию коротковолновой части 
падающего спектра и пропускает длинноволновую часть спектра в последующий субэлемент. 
Основным недостатком таких элементов является высокая себестоимость производства. 

Большие площади фотоэлектрических преобразователей позволяют получить 
значительную мощность на выходе. Многослойная конструкция позволяет увеличить спектр 
поглощения, повышая КПД [1]. В то же время, это требует высокой технологичности 
производства и накладывает определенные ограничения на эксплуатационные режимы 
фотопреобразователя. Так, механическое повреждение в какой-либо точке пластины 
фотоэлектрического преобразователя, может нарушить структуру конструкции, внося 
дополнительные потери и снижая КПД. По результатам производственного тестирования 
такая пластина фотоэлектрического преобразователя может не вписываться в установленные 
нормы и отбраковывается. Представляется целесообразным осуществлять дополнительную 
диагностику таких структур, не как готового прибора, а локально – в каждой точке для 
поиска дефектных участков. Это позволяет повысить процент выхода годных изделий, 
снижая итоговую себестоимость. Кроме того, наличие инструмента для локальной 
диагностики параметров полупроводниковых фотоэлементов позволит получать значения 
подвижности, времени жизни носителей заряда и др., связанные с электрофизическими 
параметрами материала: относительной диэлектрической проницаемостью и тангенсом угла 
потерь. Это дополнительно расширяет возможности диагностики готовых изделий и 
открывает новые горизонты многопараметрического анализа. 

Сегодня радиоволновые методы диагностики материалов и объектов вышли на этап 
применения СВЧ резонаторных измерительных преобразователей, в частности с 
коаксиальной измерительной апертурой [3]. Преимущества их применения обусловлены 
неразрушаемостью объекта исследования и бесконтактностью. Особо требуется отметить, 
что в отличие от оптических методов, СВЧ зонды позволяют исследовать не только 
поверхностные параметры образца, но и на некоторой глубине, которая обусловлена 
конструкцией зонда и толщиной скин-слоя [4]. Целесообразно исследовать возможности 
применения резонаторных измерительных преобразователей, для диагностики параметров 
полупроводниковых фотоэлектрических преобразователей. 
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Целью работы является анализ особенностей применения резонаторного 
измерительного преобразователя для диагностики полупроводниковых 
фотопреобразователей. 

Предварительный теоретический анализ позволил установить отсутствие ощутимого 
влияния малой мощности электромагнитного поля зонда на тестируемый образец. Так, при 
мощности электромагнитного поля в 100 мВт, плотность потока составляет 100 мВт/см2, а 
напряженность электрического поля не превышает значения 102 В/м, согласно [5], что на 4 – 
5 порядков меньше значений напряжённости полей, существенно влияющих на дрейфовую 
скорость носителей заряда в полупроводниках [6]. 

Наиболее перспективными являются резонаторные измерительные преобразователи 
(РИП) апертурного типа, в частности с коаксиальной измерительной апертурой [4]. Однако 
возможности таких преобразователей ещё недостаточно изучены. 

Из общих физических представлений, понятно, что выбором конструктивных 
параметров можно изменять добротность и чувствительность резонаторного измерительного 
преобразователя. 

Конструкцией, рассматриваемой в работе, является коаксиальный резонаторный 
измерительный преобразователь с укорачивающей емкостью (рис.1). Конструкция включает 
коаксиальный волновод, длиной H , образующий накопительную часть РИП, отрезок 
коаксиального волновода, длиной h , образующий коаксиальную измерительную апертуру, 
образец, толщиной 2h , имеющий электрофизические параметры 2ε ; 2tgδ . 

Для проведения практических измерений важно, чтобы электрофизические параметры 
образца оказывали как можно большее влияние на нагруженную добротность РИП. При этом 
нагруженная добротность не должна быть меньше 100 [5]. Из теории коаксиальных линий 
передач [5] известно, что минимальный коэффициент затухания в коаксиальной линии 
достигается при отношении радиусов: 1 2/ 0, 28R R = . Очевидно, максимальная добротность 
четвертьволнового резонатора будет также достигаться при данном отношении. 
 

 
Рис.1. Модель РИП 

 
Предварительные теоретические расчеты позволяют выбрать следующие 

геометрические размеры модели: / 1, 25H λ = ; 2 / 0,17R λ = ; 2 / 0,14h λ = ; / 0,01h H = ; 
проводимость стенок 65,8 10σ = ⋅ ; 3λ =  см, при изменении величины апертуры 0 2/R R  от 
0,29 до 1. Исследование влияния остальных геометрических размеров и параметров РИП и 
образца осуществлялось с помощью численной модели, в основе которой лежит метод 
конечных элементов, предусматривающий решение волновых уравнений с заданными 
граничными условиями [7]. Графики зависимости чувствительности РИП /Q Qδ  от 
величины 0R  апертуры приведены на рис.2. Чувствительность вычислялась исходя из 
изменения тангенса угла диэлектрических потерь 2dtg 0,01δ = , при значении 2tg 0,01δ =  и 
постоянной относительной диэлектрической проницаемости. 
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Чувствительность датчика (рис.2) увеличивается при уменьшении 0 2/R R  оказываясь 
недостаточной для образцов с высокой диэлектрической проницаемостью. Поэтому 
оптимизировать такой резонаторный измерительный преобразователь следует отдельно для 
объектов с низким и высоким значением диэлектрической проницаемости. 
Выполненные расчеты свидетельствуют о том, что при проведении теоретического описания 
характеристик резонаторных измерительных преобразователей с коаксиальной апертурой 
при исследовании собственных полупроводников с малыми потерями необходимо учитывать 
потери на излучение. В работе установлены количественные особенности влияния геометрии 
апертуры на добротность и чувствительность в широком диапазоне изменения 
электрофизических параметров объектов, что позволяет обозначить основные направления 
оптимизации чувствительности резонаторных измерительных преобразователей для 
исследования параметров полупроводниковых фотоэлементов. 

 
Рис.2. Зависимость /Q Qδ  от величины апертуры и параметров образца 
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Основным предназначением томографов, как класса диагностических приборов, 
является возможность послойного отображения информации о свойствах объекта: о наличии 
более контрастных, по сравнению с окружающими слоями, областей. Таким образом, данные 
приборы позволяют проводить диагностику не только поверхности и некоторой 
приповерхностной части образца, но и строить полную трехмерную картину структуры 
исследуемого объекта. Они используются, в основном, для медицинских целей [1]. Это 
сложные и громоздкие приборы. 

Существует два основных класса томографов: рентгеновские и магнитно-резонансные 
[1]. Первые не могут быть отнесены, в полной мере, к приборам неразрушающего контроля, 
так как рентгеновское излучение негативно влияет на живые ткани и вносит дополнительное 
искажение при исследовании микро- и наноэлектронных структур. Второй класс 
относительно безопасен для биологических тканей, но не может применяться для 
диагностики полупроводниковых материалов. 

На сегодняшний день широко используются датчики на основе СВЧ измерительных 
преобразователей (ИП) [2]. Их существенными преимуществами являются: относительная 
простота, неразрушаемость объекта исследований, безопасность для биологических тканей, 
отсутствие какой-либо специальной подготовки образца для диагностики, высокая точность 
и повторяемость результатов. Представляется целесообразным провести исследование 
возможности анализа параметров образца (относительной диэлектрической проницаемости и 
тангенса угла потерь) на разной глубине с помощью СВЧ ИП. 

Целью работы численное исследование способности ИП проводить диагностику 
параметров образца на различной глубине. 

Известно, что в запредельном волноводе, поля изменяются по закону [3]: 
 

;az j t az j t
m me e e eω ω− −= =E E H H , (1) 

  
где z   – координата по направлению распространения электромагнитной волны; ω  – 

циклическая частота; t  – время; a  – постоянная затухания, которая задается уравнением: 
 

2
2 1 KP

KP

a λπ
λ λ

⎡ ⎤
= − ⎢ ⎥

⎣ ⎦
, (2) 

 
где KPλ  – критическая длина волны в рассматриваемом волноводе. 
Так, из уравнения (2) видно, что уменьшение длины волны (до значения KPλ ), при 

неизменных геометрических размерах линии передачи, уменьшает постоянную затухания. 
Этот факт позволяет регулировать степень проникновения электромагнитного поля в образец, 
путем изменения длины волны. 

Разумеется, кроме уравнений (1) и (2) следует принимать во внимание существующие 
более сложные зависимости ближнеполевого взаимодействия электромагнитных полей с 
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диэлектрическими объектами [4], что будет осуществлено автоматически при численном 
решении волновых уравнений. 

В качестве базовой модели взят СВЧ ИП, включающий (по рис.1): коаксиальный 
волновод, высотой H, с внутренним радиусом R1 и внешним R2, отрезок запредельного, на 
рабочей длине волны, волновода, высотой h, трехслойный диэлектрик с толщинами слоев 

1 2 3, ,h h h . 
 

 
Рис.1. Модель СВЧ ИП 

 
Электрофизические параметры каждого слоя: 1: 1 1 2 2 3 3, ; , ; ,tg tg tgε δ ε δ ε δ . 
Моделирование проводилось с использованием прямого численного метода конечных 

элементов [5]. Структура модели разбивалась на элементарные ячейки – тетраэдры и в 
вершинах каждого из них находились значения компонент электромагнитного поля. 

Исходя из общих теоретических представлений [3], были выбраны следующие 
геометрические размеры: / 2H λ = ; 2 / 0,17R λ = ; 1 2/ 0,01R R = ; / 0,04h λ = ; при 10λ =  см. 
Конечная проводимость реального металла не учитывалась. Мощность электромагнитной 
волны, подающейся на коаксиальный волновод, равна 1 Вт. 

На рис.2 представлена зависимость, рассчитанная численным методом, модуля 
напряженности электрического поля от расстояния (d) до точки О (на рис.1 О – центр 
симметрии на границе запредельная часть – образец) в случае когда ИП нагружен на 
свободное пространство – слоистый образец отсутствует. 
 

 
Рис.2. Зависимость модуля напряженности электрического поля от расстояния 

 
Как видно из рис.2, значение напряженности электрического поля безопасна для 

живых организмов [3]. Кроме того, электромагнитное колебание с большей частотой 
проникает на большую глубину, причем эта зависимость может быть интерполирована 
линейной функцией. 
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Дальнейшие численные исследование проводились для слоистого образца. 
Численным методом вычислялась зависимость коэффициента отражения S11 от частоты 
электромагнитного колебания и расстояния до слоя диэлектрика (d) с относительной 
диэлектрической проницаемостью не равной 1. В ходе численного эксперимента 
фиксировалась частота, при которой параметр S11 оказывался минимальным. При этом 
остальные слои имели значение 1ε = . Толщина всех слоев одинакова и равна 5 мм. Тангенс 
угла диэлектрических потерь для всех слоев равен 0. 

На рис.3 представлена зависимость изменения частоты, при котором параметр S11 
оказывается минимальным, относительно частоты ИП, нагруженного на свободное 
пространство, от расстояния до слоя с разными значениями ε . 

 

 
Рис.3. Зависимость изменения частоты от положения слоя диэлектрика 

  
 Как видно из рис.3, большая относительная диэлектрическая проницаемость 
оказывает большее влияние на изменение частоты. При этом, на расстоянии 10 мм, при 
данных геометрических размерах и частотах, поле практически не «чувствует» 
неоднородность, что согласуется с общими физическими представлениями. 

Данный график (рис.3) позволяет сделать вывод о возможности послойного 
определения электрофизических параметров материала с помощью ИП описанной 
конструкции. 
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Сьогодні люмінофори на основі ZnS привертають увагу [1-2], оскільки ефективно 
випромінюють в широкому спектральному діапазоні, а традиційні методи їх синтезу є 
відносно простими та дешевими. Одним із способів для виготовлення люмінофорних 
матеріалів на основі сульфіду цинку є метод саморосповсюджуваного високотемпературного 
синтезу (СВС) [3]. СВС є нешкідливим для навколишнього середовища і недорогим методом 
з низьким енергоспоживанням, і може застосовуватися для масштабного виробництва ZnS 
порошків [4] .У той же час, є ряд проблем для дисперсних матеріалів , отриманих цим 
методом. Серед них такі: локалізація домішок , введених в процесі синтезу і вплив відпалу на 
люмінесцентні та структурних характеристик порошків. Зазвичай вивчається вплив 
температури і тривалості відпалу, а також часу охолодження [5-6]. Але було показано [7], що 
зміна часу нагрівання до температури відпалу також може впливати на фотолюмінісцентні 
характеристики порошкоподібних ZnS. Зокрема, це може регулювати співвідношення 
інтенсивності синьої і зеленї смуг при легуванні ZnS Cu з поверхні (CuCl) 

Порошкоподібний ZnS: Cu готували методом СВС. Легування відбувалося в процесі 
росту з суміші з молярним вмістом Zn—0.45, S —0.56, CuCl —0.006. Після виготовлення 
порошки були відпалені в кварцовій печі при 800 ° С. Для обмеження доступу атмосферного 
повітря, використовувався газовий вентиль, виконаний з активованого вугілля. Час відпалу 
становив 120 хв, а час нагрівання (th) варіювався від 15 до 240 хв. Рентгенівські дифракційні 
дослідження проводилися з використанням дифрактометра PhilipsX'Pert-PRO з CuKα-
випромінювання, λ = 0,15418 нм, в геометрії Брегга-Брентано. 

Рентгенограми вихідних і відпалених зразків показані на рис. 1. Вихідний зразок являє 
собою суміш ZnS кубічної та ZnS гексагональної фаз. Крім того, в цьому зразку 
спостерігаються піки, які можуть відповідати металевому Zn або твердому розчину на основі 
Zn (Cu х Zn1-x з x<20%).Розмір області когерентного розсіяння (D) був оцінений за 
рентгенограмами, використовуючи класичну формулу Шеррера, і становить близько 30 нм. 
Наявність металічних фаз пов'язана, найбільш ймовірно, з нерівноважними умовами 
зростання кристалів. 

Відпал призводить до змін фазового складу порошку ZnS і залежить від th. Зокрема, 
збільшення th призводить до зниження вмісту гексагональної фази ZnS, що зазвичай 
спостерігається для суміші фаз ZnS. Рис. 2а показує відсоток гексагональної фази від th 
оцінюється за допомогою методу, запропонованого в [10]. Кубічна фаза ZnS домінує як в 
початкових так і у відпалених зразків. Її вміст у вихідних зразків складає близько 87% і 
збільшується після відпалу до 95% при th 240 хв.Окрім зменшення вмісту гексагональної 
фази, відпал також викликає інші трансформації, видимі на рентгенограмах. Зокрема, після 
відпалу рефлекси, пов'язані з гексагональними фазами Zn або CuxZn1-x (x<20%), зникають і 
з’являються рефлекси, пов’язані з кубічною фазою CuxZn1x з вищим вмістом Cu і від 
гексагональної фази ZnO. На Рис. 2 б показані залежності відношення інтенсивностей 
відбиття ZnO (1 0 1) до інтенсивностей ZnS (1 0 2) і ZnS (1 0 0) гексагональної фази, а також 
до інтенсивності ZnS (2 0 0) кубічної фази. Видно, що внесок ZnO є незначним при 
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короткому часі нагрівання (th < 30 хв) і збільшується при більш тривалому нагріванні, що 
найбільш виражено для рефлексу ZnS (1 0 2) гексагональної фази 

 
Рис.1 Рентгенограми вихідногозразка ZnS: Cu і відпалених зразків з різним часом 

нагрівання до Т = 800 °С (120 хв). Внизу довідкові шаблонів для кубічного ZnS, CuxZn1-

х, гексагональної ZnS, Zn і ZnO фаз 
Що стосується кубічної фази CuxZn1-x з різним вмістом Cu, вона, швидше за все, 

формується з гексагональної фази CuxZn1-x з x<20%. Відпал з th =15 хв призводить до 
зменшення вмісту Zn в твердому розчині і, як наслідок, до утворення стехіометричної фази 
Cu х Zn 1-x (х ≈ 50%) з кубічною граткою типу CsCl [8].Відпал при th = 30 хв викликає 
подальшу втрату Zn та формування Cuх Zn1-х (x ≈ 70%) фази з кубічною граткою типу NaCl 
[8].  

  
Рис. 2 Залежності від часу нагрівання 

(а) вмісту гексагональної фази ZnS і (b) 
відношення інтенсивностей рефлексу ZnO 
101 до рефлексів 100 і 102 гексагональної 
фази ZnS і до рефлексу 200 кубічної фази 
ZnS. 

Рис. 3 Залежність розміру області 
когерентного розсіяння (D) від часу 
нагрівання (th): (а) в ZnS з гексагональної 
структурою (b) в ZnS з кубічної структурою. 

Для цього сплаву рефлекси 111 і 200 при кутах 2θ 42,4 і 49,41 відповідно, є найбільш 
інтенсивними. Зсув цих піків на великих кутах після відпалу при th = 30-120 хв показує, що 
вміст міді в твердому розчині CuxZn1-x зменшується, а решітка залишається типу кубічного 
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NaCl. Збільшення th  більше 120 хв не призводить до подальших змін фазового складу Cux 
Zn1-х. Слід зазначити, що фази CuxO1-x і CuxS1-x не були виявлені як в початковому  так і  у 
відпалених зразках. 

Значення D, що оцінюється за формулою Шерера, для ZnS з гексагональною 
структурою, оцінене з  рефлексу 102 зменшується зі зростанням th, але, це значення, 
визначене з рефлексу 100 практично не змінюється (рис. 3). У кристалах ZnS з кубічною 
структурою значення D спочатку зростає, а потім зменшується зі збільшенням  th 

Особливістю отриманих ZnS: Cu порошоків є наявність Cux Zn 1-x сплаву, окрім двох 
фаз ZnS. Це показує, що не всі атоми Cu включаються в мікрокристали ZnS в процесі синтезу, 
незважаючи на те, що концентрація Cu не перевищує межу розчину. Відпал призводить до 
зменшення гексагональної і збільшення вмісту кубічної фази. Загалом, зменшення вмісту 
гексагональної фази може бути викликане трансформацією гексагональної фази в кубічну , а 
також більш інтенсивним окисленням гексагональної фази в порівнянні з кубічною. Обидва 
ці чинника є відповідальними за зниження вмісту гексагональної фази .  

Фазове перетворення і окислення також призводить до зміни значення D. Накладання 
обох процесів призводить до немонотонної зміни D для кубічної фази і до зменшення 
значення D для гексагональної фази, що спостерігався для рефлексів ZnS (2 0 0) кубічної і 
ZnS (1 0 2) гексагональної фази. Слід зазначити, що розмір області когерентного розсіяння D, 
визначений за формулою Шеррера для обох фаз ZnS (20-50 нм) істотно менше, ніж розмір 
мікрокристалів (2-6мм), визначений за допомогою скануючої електронної мікроскопії. Таким 
чином, усередині мікрокристалів присутня велика кількість міжфазних меж. Таким чином, 
можна припустити, що фазові перетворення і процеси окислення відбуваються усередині 
одного мікрокристалу. Перше явище, а також анізотропія процесу, спостерігалося для 
нанорозмірних ZnS [9]. Слід зазначити, що окислення може перешкоджати фазовому 
перетворенню ZnS. Це може пояснити, чому збільшення значення D в кубічної фазі 
спостерігається тільки при коротких th. 

Висновки 
Досліджено структурні характеристики порошкоподібного ZnS:Cu, створеного методом 

СВС із суміші Zn, S і CuCl і впливу відпалу при 800°С. З рентгенограм виявлено фазу 
CuxZn1-x на додаток до кубічної і гексагональної фаз ZnS. 

Було виявлено, що відпал впливає на наступні зміні фазового складу порошку ZnS, які 
залежать від часу нагрівання до температури відпалу: зменшення вмісту гексагональної фази 
ZnS і збільшення кубічної, поява і збільшення вмісту фази ZnO, а також немонотонна зміна 
складу сплаву CuxZn1-x. Показано, що процес окислення є анізотропної і більш вираженим 
для гексагональної фази ZnS 

Зміна розміру області когерентного розсіяння в обох фазах ZnS свідчить про 
анізотропний характер фазового перетворення ZnS.  
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Пряме визначення 3D-розподілу елементного складу в окремих 
GexSi1-x/Si наноострівцях методом SAM 
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Ge та GeSi самоіндуковані наноострівці інтенсивно досліджуються вже понад 15 років 

[1-2]. За цей час на їх базі вже створено польові транзистори [3], детектори ІЧ 
випромінювання [4, 5], структури для спінтроніки [6]. Важливим досягненням в цьому 
науковому напрямку можна вважати створення моделей, що пояснюють фізичні процеси, які 
відбуваються при формуванні острівців при переході від пошарового 2D до острівцевого 3D 
росту та подальшому їх дозріванні [7-9]. Наявність неоднорідних механічних напружень як в 
самих острівцях, так і прилягаючих до них буферних шарах призводить до виникнення 
гігантської дифузії кремнію в острівці, яка формує їх SiGe склад. З ростом температури 
епітаксії ці процеси суттєво посилюються і при Т=750оС доля кремнію в острівцях вже 
більша ніж германію [10]. Зарощування кремнієм сформованих острівців додатково збільшує 
в них долю Si. 

Кремній-германієве перемішування, яке відбувається в острівцях в процесі їх росту та 
наступного зарощування кремнієм, призводить до неоднорідного розподілу цих елементів. 
Знання розподілу елементів в острівцях важливе як для правильного розуміння фізичних 
механізмів, що впливають на їх ріст, так і для подальшого використання структур з 
острівцями в електронних пристроях. 

У цій роботі для дослідження розподілу локального складу по об’єму GeSi/Si-
нанокластерів використаний метод скануючого Оже-Мікроскопії (SAM), що представляє 
собою комбінацію методів Оже-електронної спектроскопії (AES) з високороздільною 
скануючою мікроскопією (HR SEM). Цей метод ідеально підходить для вирішення 
розглянутої задачі, так як розміри області аналізу становлять близько 3 - 5 nm в латеральній 
площині і ∼1 nm вглиб [11]. Критичним фактором успішного застосування методу SAM для 

 

 

Рис. 1. Фрагменти поверхонь трьох оже-карт 
розподілу Ge, зареєстрованих в 
куполоподібному-острівці на глибинах 8, 17 і 
27 nm, відповідно. 

Рис. 2. 3D-розподіл Ge в куполоподібному 
острівці. 
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локальних досліджень елементного складу окремих наноострівців є ефективна боротьба з 
термодрейфом місця аналізу в процесі досить тривалої процедури реєстрації оже-спектрів 
шляхом регулярної електронної корекції положення досліджуваного наноострівця на SEM 
зображенні ділянки поверхні гетероструктури. 

Дослідження проводилися на оже Мікрозонді JAMP 9500F (JEOL), з роздільною 
здатністю у вторинних електронах 3 nm, який обладнений чутливим напівсферичним оже 
спектрометром з енергетичною роздільною здатністю ∆E/E від 0.05% до 0.6% і іонною 
гарматою для пошарового аналізу з діаметром Ar+ пучка 120 µм, який може рухатися по 
растру 1x1 мм. Діапазон зміни енергії іонів Ar+ пучка становить від 0.01 до 4 kеВ, а 
мінімальний струм пучка 2 µА при 3 kеВ. 

Розробивши процедури визначення латерального (Auger Image) і глибинного (Depth 
Profile) розподілу елементного складу, неважко побудувати його 3D-розподіл по всьому 
об’єму нанокластера. Для цього необхідно в процесі реєстрації глибинного концентраційного 
профілю на декількох глибинах отримати латеральний розподіл елементного складу в 
наноострівці, а потім інтерполювати отримані дані на весь його об’єм . 

Проілюструємо зазначену процедуру на прикладі куполоподібного– острівця. У 
розглянутому випадку при побудові концентраційного глибинного профілю були 
зареєстровані три латеральних розподіли складу на глибинах 8, 17 і 27 нм. 3D-зображення 
латеральних розподілів для Ge наведені на Рис. 1. Цей рисунок яскраво ілюструє той факт, 
що в куполоподібному острівці на всіх глибинах наявне германієве ядро, яке стає менш 
виразним з просуванням у  глиб острівця, однак воно існує навіть у підкладці. Дійсно, 
латеральний розподіл Ge, зареєстрований на глибині 27 нм (нижня 3D-поверхня на Рис. 1), 
відповідає рівню, що знаходиться вже  в підкладці. З отриманих даних методом лінійної 
апроксимації було отримано розподіл Ge по всьому об'єму острівця. Його приведено на 
Рис. 2, на якому найбільш наочно видно  германієве ядро в наноострівці,  і його форма. 

Варто зазначити, що при побудові 3D-розподілу Ge в куполоподібному острівцю 
необхідно знати його форму тарозмір. Відомо, що купол має правильну геометричну огранку, 
яка являє собою піраміду з кутом нахилу бічної грані до основи в 11.30, що знаходиться на 
«п'єдесталі» у вигляді зрізаної піраміди з кутом нахилу бічної грані 25.60. Знаючи загальну 
висоту d-кластеру з даних концентраційного профілювання (різниця глибин 
концентраційних профілів куполу і змочувального шару) і два зазначених кута, легко 
отримати геометрію його осьового перерізу.  

Таким чином, в цій роботі продемонстровано метод прямого визначення 3D-
розподілу елементного складу в окремих GexSi1-x/Si наноострівцях методом SAM. 
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Багатошарові епітаксійні системи (надгратки) на основі напівпровідників є типовими 

представниками квантових ям (quantum wells (QW)) – структур, розміри яких в одному 
напрямку складають декілька міжатомних відстаней, а розміри у двох інших напрямках 
являють собою макроскопічну величину [1]. Квантові ями на основі тонкоплівкових 
гетеросистем є перспективними для створення активних елементів наноелектроніки [2]. 
Стабільність властивостей гетероструктури, що є важливо для їх технологічного 
використання, суттєво залежить від наявності дефектів і полів напруг у плівках [3]. Крім того, 
для таких систем, на відміну від монокристалів, характерним є те, що відношення поверхні 
до об’єму є значним. Це суттєво впливає на явища переносу і домінуючі механізми 
розсіювання [4]. 

У літературі відомі дослідження процесів релаксації напруг та зменшення рівня 
псевдоморфної деформації у гетеросистемах на основі халькогенідів свинцю. 

Метою цієї роботи є дослідження механізмів розсіювання в багатошарових 
епітаксійних наноструктурах на основі телуриду свинцю. 

Тонкі плівки для дослідження отримували методом гарячої стінки згідно [5]. В якості 
підкладок використовували свіжі сколи (001) монокристалів KCl. Температура осадження 

складала 520-620 К. Сендвіч структури 
вирощували почерговим осадженням 
відповідних халькогенідів, товщина яких 
складала (30-50) нм на попередньо 
нанесений підшар одного із них (PbTe, EuTe, 
Pb0,8Sn0,2Te). 

Ефективну рухливість носіїв струму 
від товщини багатошарових структур 
PbTe/PbS, PbTe/EuTe, PbTe/Pb0,8Sn0,2Te 
визначали холлівським вимірюванням 
компенсаційним методом у постійних 
електричних і магнітних полях. 

Величини деформації гратки на 
міжфазній межі досліджували методом 
рентгенографії.  

Залежність ефективної рухливості 
µexp (м2В-1с-1) багатошарових систем від їх 
загальної товщини d = (0,004-2,5)·10-6 м 
(рис. 1) можна наближено апроксимувати 
аналітично залежностями: 

1exp 30,06 1,56ln dµ = +  (2) 
для PbTe/PbS; 

2exp 7,68 0,39ln dµ = +  (3) 
для PbTe/EuTe; 

3exp 5,99 0,32ln dµ = +  (4) 
для PbTe/Pb0,8Sn0,2Te. 

 
Рис. 1. Залежність експериментально 
визначеної рухливості (µexp – 1) і 
розрахованих рухливостей, пов’язаних із 
розсіюванням на поверхні (µп – 2) та 
дислокаціях невідповідності (µd – 3) від 
товщини гетероструктур: а – PbTe/PbS; б 
– PbTe/EuTe; в – PbTe/Pb0,8Sn0,2Te. 
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З аналізу отриманих графіків (рис. 1) і виразів (2)-(4) можна виділити три особливості: 
перша – рухливість плівок в області малих товщин гетероструктур (d < 0,5 мкм) різко 
зменшується; друга – для товщин гетероструктур d > 0,7 мкм явно виражена тенденція до 
насичення значення величини рухливості; третя – найбільшими значеннями холлівської 
рухливості носіїв визначаються гетероструктури PbTe/PbS (рис. 1,а; вираз (2)). 

Варто відмітити, що загальною ознакою є зменшення величини залишкової пружньої 
деформації  у двошарових структурах із 
ростом товщини нанесеного верхнього шару 
(рис. 2). Тобто має місце явище релаксації 
напруги із товщиною плівки. Іншою ознакою 
є те, що величина цієї релаксації є 
найбільшою для гетероструктури PbTe/PbS 
(рис. 2-1) і зменшується при переході до 
PbTe/EuTe (рис. 2-2) і PbTe/Pb0,8Sn0,2Te 
(рис. 2-3). Крім того область локальної 
релаксації величини деформації є найбільш 
вузькою для PbTe/PbS (рис. 2-1), тоді як для 
PbTe/Pb0,8Sn0,2Te вона поширюється майже на 
всю товщину гетероструктури (рис. 2-3). 

Дислокації невідповідності, що 
утворюються на міжфазній межі можна розглядати як заряджені включення – деякі 
мікрообласті електростатичного поля, які приводять до зменшення рухливості носіїв заряду 
[6]. Так, зокрема, дислокація у кристалі n-типу є не що інше як лінійний від’ємний заряд, 
навколо якого скупчений позитивний вже об’ємний заряд. Носій заряду – електрон, який 
рухається у електростатичному полі дислокації зазнає розсіювання. За умов, що окрема 
дислокація – заряджений циліндр, для рухливості будемо мати вираз: 

d v (1 )µ = µ − δ ,  (5) 

де 
2

п
R N
d

π
δ ≈ . 

Тут µv – об’ємна рухливість, δ – доля об’єму, зайнятого циліндрами об’ємного заряду 
дислокації; R – радіус цього циліндра; Nп – поверхнева густина дислокацій. Тоді  

2

d v п
R1 N
d

⎛ ⎞π
µ = µ −⎜ ⎟

⎝ ⎠
 (6) 

Для випадку дифузного розсіювання на поверхні, рухливість визначається як [7]: 
1

п v (1 / d)−µ = µ + λ , (7) 
де λ – середня довжина вільного пробігу носіїв. 

Проведені розрахунки рухливості носіїв згідно (6) і (7) для визначених значень µv, λ, а 
також R і Nп наведено на рис. 1 – криві 2,3. Видно, що якщо для області малих товщин 
(d < 0,5 мкм) гетеросистем дифузне розсіювання добре описує експеримент (рис. 1 – криві 2), 
то вже при більших значеннях загальної товщини має місце значне розходження між 
експериментом і розрахунками. У цьому випадку експеримент добре апроксимується за 
умови реалізації розсіювання на дислокаціях невідповідності (рис. 1 – криві 3). Особливо це 
характерно для системи PbTe/PbS (рис. 1,а). 

Високі значення рухливості носіїв у гетеросистемі PbTe/PbS (рис. 1,а) із значною 
різницею у сталих гратки (а-PbTe = 6,46 Å, a-PbS = 5,94 Å) можна пояснити релаксацією 
псевдоморфних напруг за рахунок гомогенного зародження значної кількості дислокацій 
невідповідності які локалізуються на незначних відстанях від міжфазних меж 
гетероструктури. Це, зокрема, підтверджується експериментально (рис. 2-1). Наявність різкої 
металургійної межі через відсутність перемішування складових компонентів структури 

 
Рис. 2. Залежність залишкової пружньої 
деформації ε від товщини d плівок PbTe у 
двошарових структурах: 1 – PbTe/PbS; 2 –
 PbTe/EuTe; 3 – PbTe/Pb0,8Sn0,2Te. 
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PbTe/PbS і акомодація напруг за рахунок утворення дислокацій невідповідності і 
забеспечують високі значення рухливості (рис. 1,а; формула (2)). 

В епітаксійних системах із малою навідповідністю параметрів гратки PbTe/Pb0,8Sn0,2Te 
(а = 6,42 Å для Pb0,8Sn0,2Te) зберігається висока залишкова псевдоморфна деформація до 
дуже значних товщин епітаксійного шару (рис. 2-3) внаслідок нерівномірного розподілу і 
недостатньої кількості ростових дислокацій. Це і обумовлює додаткове розсіювання носіїв, 
що є причиною зменшення величини рухливості (рис. 1,в). У цьому сенсі гетеросистема 
PbTe/EuTe є проміжною між двома розглянутими вище (а-EuTe = 6,58 Å) (рис. 1,в; 2-2). Для 
кращого співпадання розрахунків з експериментом (рис. 1,б,в) необхідно враховувати ще 
додаткове розсіювання носіїв на структурних дефектах росту – псевдоморфній деформації. 

У роботі показано, що низький рівень залишкових напруг при сталій сітці дислокацій 
невідповідності на міжфазній межі для гетероструктур PbTe/PbS з великою невідповідністю 
для сталих граток є причиною високої стабільності системи із значними рухливостями носіїв. 

Для гетероструктур, що мають малу невідповідність для сталих граток 
PbTe/Pb0,8Sn0,2Te і PbTe/EuTe переважає значна псевдоморфна деформація міжфазних меж; 
вони характеризуються меншими рухливостями носіїв. 

В області незначних товщин багатошарових структур (d < 0,5 мкм) переважає дифузне 
розсіювання на поверхні. Розсіювання на дислокаціях невідповідності домінує для товщин 
d > 0,7 мкм. 
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Тонкі плівки TiN часто використовують для мікроелектронних пристроїв, сонячних 

батарей і в якості захисних і декоративних покриттів. Крім того, завдяки біосумісності, TiN 
успішно використовується в якості поверхневого шару і електричного контакту в 
ортопедичних протезах , кардіологічних клапанах та інших біомедичних приладах. 
Використовують різні методи для напилення плівок ТіN [1-3]. Найбільш підходящим 
методом вважають реактивне магнетронне розпорошення. Особливістю методу реактивного 
розпилення є те, що він дозволяє в широких межах контролювати ряд технологічних 
параметрів таких як: тиск робочих газів при розпиленні, потужність магнетрона, температуру 
підкладки, для отримання високої якості плівок з необхідними властивостями. 

Дана робота присвячена дослідженню структурних 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.  

Рентгенівські дифрактограми для 
плівок TiN були отримані при 295 К за 
допомогою рентгенівського дифрактометра 
Thermo Scientific ARL X'TRA з 
використанням рентгенівської трубки з 
мідним анодом (λ ≈ 0,154 нм). У цій установці 
реалізовано вертикальну θ-θ Брегг-Брентано 
геометрію. 

З аналізу рентгенівських дифрактограм (рис.1) випливає, що максимуми інтенсивності, 
спостережувані при кутах θ = 37,05 ° і θ = 43,04 °, відповідають відбиванню від (111) і (200) 
площин. Наявність цих піків узгоджується з літературними даними отриманими в роботі [4] 

Рис. 1. Дифрактограми тонких плівок TiN 



Лашкарьовські читання – 2014 

    157 

для плівок TiN з кубічною граткою типу NaCl. Розраховані параметри гратки в даному 
випадку рівні а = 0,42 ± 0,01 нм, що добре узгоджується із значенням періоду гратки для 
об'ємних зразків стехіометричного складу ТіN - а = 0424 нм [5,6] . Однак, для визначення 
більш точного значення періоду решітки необхідно врахувати наявність внутрішніх 
напружень (деформацій), розміри і орієнтацію окремих кристалітів. 

Використовуючи відоме рівняння Дебая-Шерера можна визначити розмір зерен в ТіN 
[4]: 

θβ
λ

cos
94.0

=D
,       (1) 

де D - розмір зерна, β - повна ширина на половині максимуму дифракційного піку, λ-
довжина хвилі рентгенівського випромінювання, і θ - кут дифракції. 

Встановлено, що розмір зерна плівки D становить ∼ 15 нм. Такий розмір зерна 
свідчить про розвинену текстуру і сприяє згладжуванню морфології поверхні, що може мати 
вигідний вплив на підвищення мікротвердості покриття [7], а також привести до значного 
поліпшення корозійної стійкості матеріалу. 

Мікро-деформації (ε) і густина дислокацій (δ) в тонких плівках розраховані із 
співвідношень [8]: 

4/cosθβε = ,      (2) 

D
a
εδ 15=

,       (3) 
Відзначимо, що під густиною дислокацій (δ) мається на увазі довжина  

дислокацій на одиницю об'єму кристалу. Значення мікродеформації і щільності дислокацій 
для досліджуваних плівок становлять: ε≈ 2,4 • 10-3 и δ≈5,8 • 1011 см-2. 
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Деформаційний стан ниткоподібних нанокристалів GaN/Si(111) 
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За порівняно короткий період часу, нанодроти (НД) GaN привернули до себе 

увагу як новий матеріал для побудови нанорозмірних оптоелектронних пристроїв 
(сенсорів, лазерів і т.п.) [1]. Однією з суттєвих переваг при гетероепітаксійному 
рості НД над своїми планарними аналогами є коротка протяжність та маленька 
густина структурних дефектів [2,3]. Контроль рівня деформації в НД є важливою 
задачею процеса росту з метою забезпечення потрібних оптичних та електричних 
властивостей. За останні декілька років можна виділити декілька робіт 
присвячених аналізу деформаційного стану НД GaN. В [4] та [5] було показано 
експоненційний спад деформації вздовж осі росту в НД GaN на Si (111) та Al2O3 
(001). 

З метою опису деформаційного стану в НД GaN вздовж осі росту, будемо 
аналізувати зміну параметра гратки c як функцію висоти. Ми припускаємо що 
деформації сконцентровані в нижній частині НД (біля підкладки) та 
експоненційно релаксують на бокових гранях НД із збільшенням товщини (Рис. 1) 
за законом у вигляді (1). 

RL
z

e
c

czcz
−

=
−

= 0
0

0)()( εε , (1) 

де LR – товщина релаксації, εo – деформація при z=0. 

 
Рис.1. Вплив деформації розтягу (а) на розподіл дифрагованної 

інтенсивності в оберненому просторі (с). (b) Схематичне зображення поведінки 
деформації вздовж осі росту НД. 

Для розрахунку симетричних (0002) 2θ-ω кривих дифракційного відбиття 
(КДВ) від НД GaN була застосована кінематична теорія дифракції Х-хвиль. 
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Розрахована інтенсивність була отримана сумуванням амплітуд відбитих кожною 
атомною площиною(2): 

 ( ) ( )∑ −=
i

iiz iqzFqI π2exp , (2) 

де Fi – структурний фактор площини на глибині zi.  
В залежності від розглянутого об’єму, деформації розділені на дві групи: 

макро- (тип І) та мікро-деформації (тип ІІ та тип ІІІ). Деформації першого типу 
це інтегральна деформація по всьому зразку, тоді як другий та третій тип 
деформацій мають місце в обмеженій частині кристалу та елементарної комірки 
відповідно. Так як деформації сконцентровані тільки в нижній частині НД, то ми 
будемо розглядати тільки деформації типу ІІ та типу ІІІ, які приводять до 
розширення КДВ а також деякого кутового зміщення піка інтенсивності у випадку 
їх переважної орієнтації.   

В даній роботі представлені результати досліджень НД GaN вирощених на 
підкладках Si(111) при різних температурах нітридизації підкладки. 
Експериментальні та теоретичні (0002) 2θ-ω КДВ показані на Рис.2.  

 
Рис.2. (0002) 2θ-ω КДВ (чорним – експеримент; червоним - розрахунок) від 

НД GaN (a,b,c) та  розподіли діаметрів НД отримані за допомогою скануючої 
електронної мікроскопії (СЕМ) (d,e,f).  

Як видно із Рис.2(d,e,f) та Рис.3, досліджувані зразки характеризуються 
значним розкидом діаметрів НД (що на симетричних мапах оберненого простору 
разом із нахилами НД проявляється як розкид інтенсивності відбитого 
випромінювання вздовж сфери Евальда), а отже і різними товщинами релаксації 
деформації вздовж осі росту. Згідно із [6], сумарний дифракційний профіль від 
ансамблю НД GaN був розрахований як сума профілів окремих НД домножених 
на квадрат діаметра відповідного НД та їхньої кількості в експериментальному 
розподілі. Отримані результати показані в таблиці 1. 
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Рис.3. Розрахована (а) та експериментальна (b) симетричні мапи оберненого 

простору (0002) рефлексу для НД GaN. 
Таблиця 1. Деформаційні параметри НД GaN для досліджуваних зразків. 

Початкова деформація, 10-3 Середня деформація, 10-4 
T, °C 

Тип ІІ Тип ІІІ Тип ІІ Тип ІІІ 
LR, 
nm 

Тип І, 
10-4 

850 0.7 1.6 2.7 6.6 89 1.93 
450 0.35 1.5 2.4 7.4 104 2.31 
150 1.0 1.6 4.2 7.9 96 1.12 

Як видно з таблиці 1, деформаційна картина для НД є достатньо складною.  
Існує очевидна залежність початкової та середньої деформацй від температури 
нітридизації поверхні підкладки а також від діаметрів окремих НД. Для оцінки 
впливу окремо діаметрів НД та температури нітридизації потрібні додаткові 
досліди.  

Отже, на основі високороздільної Х-хвильової дифрактометрії та 
кінематичної теорії дифракції розроблена методика розрахунку деформаційного 
стану в НД GaN. Зокрема, було враховано розкид діаметрів НД, що є надзвичайно 
важливим параметром який визначає швидкість релаксації деформації вздовж 
НД.  

Робота фінансувалась проектом науково-дослідних робіт молодих вчених 
НАН України №85/27 ”Високороздільна X-променева діагностика одномірних та 
планарних наноструткур GaN на підкладках кремнію” а також державною цільовою 
науково-технічною програмою ”Нанотехнології та наноматеріали” на 2010-2014 роки” 
проект №3.5.1.12/19-ДП. 
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Електрофізичні властивості тонких плівок SiOx відпалених 
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          Формування Si нанокристалів, вбудованих в збагачені кремнієм SiOx тонкі плівки має 
великий інтерес через потенційне застосування в оптоелектронних і наноелектронних 
пристроях. Низькорозмірні структури мають велику перспективу використання в 
інтегрованій кремнієвій схемотехніці, як одноелектронні транзистори, резонансно-тунельні 
діоди і комірки пам'яті [1-2]. Для формування SiOx плівки були розроблені кілька методів, 
при відносно низьких температурах, таких як термічне випаровування, хімічне осадження з 
парової фази при низькому тиску (LPCVD), фото-CVD і лазерної абляції [3].  
                В даній роботі експериментально досліджено вплив термічного та локального 
лазерного відпалу на перетворення SiOx плівки в нанокомпозиту плівку SiO2(Si). Ідея полягає 
в тому, щоб порівняти лазерний і термічний відпал на другому етапі формування 
нанокристалів кремнію. Такі переваги, як відпал локальних областей та контроль градієнта 
температури плівки можуть бути реалізовані при використані лазерного відпалу. 
Досліджувалась електропровідність плівок плівки SiOx після термічного та лазерного 
відпаліву використовується в якості основного досліджуваного параметра. Для  
підтвердження переходу збагачених кремнієм плівок SiOx в нанокомпозитивні плівки 
SiO2(Si), що містять нанокристали кремнію в діелектричній матриці, використовували 
методи атомної силивої мікроскопії (АСМ) та  ІЧ спектроскопії. 
            SiOx плівка осаджувалася методом іонно-плазмового розпилення на кремнієву 
підкладку n-типу (ρ = 4,5 Oм×cм (100)). Товщина осадженої плівки d = 135 нм, індекс 
стехіометрії вихідної плівки х = 0,8. 

Термічний відпал проводився в інтервалі температур 500 °C – 1100 °C протягом 1 
години в атмосфері аргону чи азоту. Інший спосіб перетворення плівки SiOx в SiO2(Si) 
реалізувався за допомогою лазерного відпалу. Лазерне опромінення проводилося при 
кімнатній температурі і атмосферному тиску. Зразки зі структурами Si/SiOx опромінювали з 
боку SiOx основною частотою ( λ = 1064 нм, t = 15 нс ) і частотою другої гармоніки ( λ = 532 
нм, t = 10 нс) YAG : Nd +3 лазера в режимі Q- модуляції з інтенсивністю в діапазоні від 10 до 
60 мВт/см2. Лазерне опромінення з використованою довжиною хвилі не поглинається в 
плівці SiOx а основне поглинання відбувається в кремнієвій підкладці, що приводить до її 
нагріву. У цьому випадку Si підкладка являє собою джерело тепла для плівки. SiOx. 
Опромінення проводилося одномодово сфокусованим лазерним променем з комп'ютерним 
управлінням сканування з частотою повторення 25 Гц і регульованою ступенем перекриття 
лазерної плями, яка була 0,3. Рівень інтенсивності лазерного променя регулюється 
разфокусовкою і (чи) оптичними нейтральними сірими фільтрами. Лазерна енергія і 
тривалість були виміряні з використанням звичайного лічильника енергії імпульсу і 
коаксіального фотоелементу FC- 19 з осцилографа С8 - 12 , відповідно. 

Результат та обговорення. 
Морфологія поверхні зразка після термічного відпалу при двох різних 

температурах показана на рис.1а,б. Відпал при Т=1000 ºС приводить до утворення двох типів 
наноострівців на поверхні, а саме: дрібних з висотою 0,3 - 1,0 нм та густиною ≈  4 × 1010 см-2 і 
більших з висотою 1,0 - 1,5 нм та густиною 1,2 ×1010 см-2.  
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Вища температура відпалу 1100 °С зразка приводить до утворення однорідних, але 
більших за латеральними розмірами наноострівців, причому їх висота зменшилась до 0,4 - 
0,7 нм. Разом з тим в результаті відпалу при Т=1100 °С спостерігається суттєве зменшення 
густини наноострівців до 8 ×109 см-2.  

 
а) 

 
  б) 

Рис.1 АСМ зображення топографії поверхні плівки відпаленої при температурі: а) - 
Т=1000 °С та б)- Т =1100 °С. 

      Отже, збільшення температури відпалу приводить до збільшення висоти (розміру) 
нанокристалів та зменшення їх поверхневої густини. Даний результат пов’язаний з 
коагуляцією кремнієвих нановключень менших розмірів. При температурі відпалу Т=1100 ºС 
відбувається формування наноострівці з меншим розкидом по висоті (розміру) h=0,9-1,1 нм, 
тобто відбувається формування наноострівців одного розміру. 

Проаналізовано АФМ зображення після лазерного відпалу з довжинами хвиль λ = 
1062 нм і λ = 532 нм в діапазоні інтенсивностей I = 10-112 MВт/cм2. Встановлено, що 
лазерний відпал з довжиною хвилі λ = 1062 нм при інтенсивностях 17 і 22 МВт/см2 зумовив 
формування однакової морфології поверхні зразків, з висотою наноострівців h = 5нм і  
однаковою поверхневою густиною розподілу. Важливо, що нановістря мали загострену при 
вершині форму. В той же час лазерний відпал з довжиною хвилі λ = 532 нм та І = 16, 21,34,52 
MВт/cм2.не привів до зміни морфології поверхні. Це очевидно, що це пов’язано з 
недостатньою енергією лазерного імпульсу, при такій довжині та інтенсивності, для початку 
коагуляції кремнієвих нановключень. Подальше збільшення інтенсивності приводить до 
появи нановістрів, але монотонної залежності висоти вістрів від інтенсивності не 
спостерігається зі збільшенням інтенсивності збільшується висотний розкид нановістрів 
h1=50 нм, h2= 80 нм, h3= 30нм, при цьому радіус зменшується з r1 = 90 нм до r2= 13 нм. 
Цікавим є те, що при І = 52 MВт/cм2 нановключення кремнію, мають великий розкид за 
розмірами.  
                  Для вияснення типу механізмів електропровідності, були проведені вимірювання I 
- V характеристик при різних температурах та проаналізовані залежності струму від напруги 
в різних координатах.  

На рис.2.а представлені криві ВАХ зняті для зразка відпаленого в атмосфері азота в 
інтервалі температур відпалу 500-1100  °С. протягом 1 год. 

  
Рис.2.а. ВАХ плівок SiO2(Si) а) відпалених термічно в атмосфері N2 протягом 1 години в 
інтервалі температур 273 К-1100К, б) відпалених лазером в залежності від інтенсивності 1 
– E = 5 × 104 В/cм; 2 – E = 1 × 105В/cм; 3 –E = 1.5 × 105 В/cм; 4 – E = 2 × 105 В/cм. 
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Видно, що механізм провідності плівки не змінюється при полях в діапазоні E ≈ 1×105 
- 3×105 В/см і має омічний характер, а при менших полях ніж E ≈ 3×105 В/см вже носить 
інший характер. Густина струму наноструктурованих SiO2(Si) плівок з відпалом 
збільшується, що можливо пов’язано з збільшенням розмірів нанокристалів і збільшення 
можливості тунелювати через пастки. Залежність густини струму від потужності лазерного 
опромінення зразків для різних значень напруженостей електричного поля зображені на 
Рис.3.б. Спостерігається немонотонна залежність густини струму від інтенсивност. На 
початковій ділянці спостерігається збільшення густини струму з наступним спадом [8]. 
           Для інтенсивностей лазерного опромінення (λ = 532) І1=34 and I2 = 49 МВт/см2 в  
інтервалі температур Т =200-320 К і в діапазоні напруг від 2.5В до 4 В переважає пряме 
тунелювання (про що свідчить прямі в координатах Фаулера Нордгейма). Розраховані 
ефективні висоти бар’єрів при тунелюванні , для зразків опромінених лазером з різною 
інтенсивністю : І1=34 МВт/см2 , Φef1  = 0.119 eV, I2 = 49 MВт/cм2, Φef2  = 0.07 eV. Більшій 
інтенсивності відповідає менша, ефективна висотаи бар’єрів що можливо пов’язано з  
формуванням при більшій інтенсивності Si нановключень більших розмірів. При напругах 
більше 4 В провідність має омічний характер. Енергія активації була визначена з нахилу 
кривих Ln j від 1/T. Для інтенсивностей I1= 27 MВт/см2  і  I2= 49 MВт/cм2,  Еа1= 0.098 еВ і Еа2= 
0,29 eВ, відповідно. Ми припускаємо, що це пов’язано з розподілом кремнієвих 
нановключень в забороненій зоні. 
          У випадку опромінення з інтенсивністю Також для інтенсивності І= 27 МВт/см2 
спостерігається стрибкова провідність при невеликих полях пререважає прижкова 
провідність ( механізм Мота). Для визначення рівня залягання пасток біля рівня Фермі ВАХ 
перебудовували в координатах Мота. 

 
Рис.5. ВАХ в координатах Мота для І = 27 МВт/см2. 

Згідно теорії провідності Мота [4], з нахилу кривих знайдено густину розподілу станів 
біля рівня Фермі N(EF) = 8,05×1018 еВ-1 см-3 і середню довжину стрибка. 

 Таким чином лазерний відпал дозволяє локально формувати кремнієві нанокристали. 
Провідність нанокомпозитивних плівок залежить від інтенсивності лазерного опромінення, 
яка впливає на формування кремнієвих нановключень та зміни аморфної матриці.   
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Епітаксійні плівки залізо-ітрієвого гранату (ЗІГ) володіють унікальним набором 

структурних та магнітних властивостей, що дає можливість їх широкого застосування в якості 
активного середовища електронних пристроїв. Дослідження таких структур триває вже кілька 
десятиліть. Вони знаходять своє застосування в якості пристроїв надвисокочастотної техніки, 
планарних хвилеводних структур та лазерів, магнітооптичних пристроїв та сенсорів візуальної 
магнітометрії [1-3]. Перспективним є  застосування у запам’ятовуючих пристроях на 
циліндричних доменах, магнітооптичних пристроях оптоелектроніки, пристроях, які працюють 
на основі розповсюдження спінових хвиль, тощо [4, 5]. 

Зрозуміло, що розробка та виготовлення пристроїв для вище згаданих застосувань є 
неможливою без комплексного вивчення фізичних властивостей плівкових структур ЗІГ та 
створення технологічних процесів, які дозволяли б надійно керувати їх параметрами. Чимало 
робіт присвячені дослідженню структурних, магніто-оптичних, температурних та інших 
властивостей ЗІГ [6-10]. Однак вивченню локальних магнітних властивостей цих об’єктів 
приділяється недостатньо уваги. Це у першу чергу зумовлено слабкою методичною базою 
для таких досліджень. Методи скануючої зондової мікроскопії (СЗМ) [11, 12] і зокрема 
скануюча силова магнітна мікроскопія (МСМ) [11, 13] здатні заповнити цю прогалину. 

Основним робочим елементом будь-якого скануючого силового мікроскопа є голка 
(зонд), а принцип роботи полягає у реєстрації силової взаємодії, що чиниться на голку зі 
сторони зразка [14]. Зонди для більшості силових мікроскопів виготовляють із кремнію та 
нітриду кремнію. Однак, якщо на поверхню кремнієвого зонду нанести плівку магнітного 
матеріалу, то він буде здатний відчувати магнітні поля розсіяння на досліджуваних 
поверхнях.  

Зараз існують різні реалізації МСМ, основними з яких є квазістатична та коливальна 
методики. Квазістатична методика полягає у тому, що під час сканування зондовий датчик 
переміщується над зразком на деякій фіксованій відстані. При цьому величина вигину 
кантилевера, що реєструється, записується у вигляді МСМ зображення, що являє собою 
розподіл сили магнітної взаємодії зонда із зразком. Коливальна методика дозволяє досягти 
більшої (порівняно з квазістатичними методиками) чутливості та отримувати більш якісні 
МСМ зображення зразків. При проходженні над зразком зонд коливається з певною 
резонансною частотою. Наявність градієнта сили магнітної взаємодії зонда зі зразком 
призводить до зміни цієї частоти, і, відповідно, до зсуву амплітудно-частотної і фазово-
частотної характеристик системи зонд-зразок. Зміна резонансних властивостей системи 
використовується для отримання інформації про неоднорідний розподіл намагніченості на 
поверхні зразка. 

Метою наших досліджень було вивчення розподілу магнітних доменів на поверхні 
плівок ЗІГ з різними товщинами. Дослідження залежностей розподілу магнітних доменів та 
мікромагнітних параметрів від товщини дасть змогу розробити механізми свідомої 
модифікації їх властивостей [15].  

Дослідження проводились з використанням скануючого зондового мікроскопа 
«NanoScope IIIa Dimension 3000» з використанням коливної методики – режим 
картографування градієнту магнітного поля. Для виключення впливу рельєфу на результат 
МСМ використовувалась двохпрохідна методика вимірювань. У першому проході зонд 
реєстрував профіль рельєфу, після чого повертався у початкову точку даної лінії сканування, 
піднімався на задану висоту (у нашому випадку це 200нм) та здійснював другий прохід, 
повторюючи зареєстрований перед цим профіль поверхні. Під час другого проходу і 
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вимірювався градієнт магнітного поля за величиною зсуву частоти резонансу власних 
механічних коливань зонду. 

Досліджувані плівки ЗІГ Y3Fe5O12 з орієнтацією (111) вирощувались на галій-
гадолінієвій підкладинці методом рідинно-фазової епітаксії (РФЕ). Метод РФЕ 
використовується для вирощування шарів ферогранатів. Ріст здійснювався в ізотермічних 
умовах епітаксійного росту з перенасиченого за рахунок переохолодження розчину 
гранатоутворюючих компонент в розплаві розчинника PbO-B2O3 на горизонтально занурену 
підкладку немагнітного гранату, що обертається у своїй площині. Після остигання залишки 
розчин-розплаву усуваються хімічним розчиненням. Товщини плівок складали 0.49 мкм, 
2.9 мкм, 10.3 мкм, 24 мкм. Для дослідження залежності магнітної структури плівок від їх 
товщини були отримані зображення МСМ. 

У всіх зразків спостерігається смугова доменна структура (також її називають страйп-
структурою), з різним періодом доменів. На рис.1 наведено МСМ-зображення досліджуваних 
плівок. З отриманих зображень видно, як змінюється період доменної структури в залежності 
від товщини плівки – зі збільшенням товщини період зростає (від 1 мкм для товщини 
0,49мкм до 2,9 мкм при товщині 3мкм), але при значеннях товщин 10 мкм і більше виходить 
на насичення (13 мкм). При таких змінах товщини амплітуда градієнту збільшується в 10 раз. 

 

 
Рис. 1. МСМ мапи розподілу градієнту поля розсіяння магнітних доменів приповерхневих 
шарів епітаксійних плівок ЗІГ Y3Fe5O12 різної товщини: а) 0.49 мкм, б) 2.9 мкм, в) 10.3 мкм, г) 
24 мкм. Вертикальна шкала характеризує амплітуду змін градієнту в полі зображення. 

 
Причина появи магнітних доменів у феромагнетиках була запропонована Л. Ландау та 

Є. Ліфшицем у 1937 році. Вони припустили, що їх утворення призводить до мінімізації 
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повної енергії магнетика і поля розсіювання [16]. Страйп-структура утворюється, коли в 
замикаючих доменах виникає нормальна до поверхні складова намагніченості, яка осцилює 
відносно площини плівки. Причиною появи страйп - структури є колонкова мікроструктура, 
що утворюється при осадженні плівок. Колонкова структура обумовлює поперечну до 
поверхні компоненту анізотропії, K�, так звану анізотропію форми. Співвідношення між 
перпендикулярною до поверхні плівки компонентою магнітної анізотропії, K� і 
намагніченістю насичення визначає можливу мікромагнітну структуру тонкої плівки [17]. В 
нашому випадку це співвідношення задається товщиною плівки та величиною і напрямом 
вектора намагніченості відносно поверхні. 

Таким чином встановлено, що зі збільшенням товщини епітаксійних плівок 
ферогранату період доменної структури магнітних доменів на поверхні плівок зростає, але 
виходить на насичення після перевищення значення товщини 10.3 мкм. Отримані результати 
мають значення для розуміння фізики процесів, що відбуваються у тонких плівках ЗІГ, що є 
вкрай важливим при створенні різноманітних приладів із заданими характеристиками. 
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Впровадження домішки чи дефекту у кристалічну гратку кристалу впливає на 

електропровідність, оптичні, люмінесцентні, магнітні та інші фізичні властивості не лише 
об’ємних, але і нанокристалічних напівпровідників [1].  

Відомо, що для модифікації властивостей водних колоїдів наночастинок CdTe 
манганом домішку у вигляді солі мангану додають під час синтезу шляхом змішування 
прекурсорів [2], або ж до синтезованого розчину нано-CdTe з наступною термообробкою [3].  

В представленій роботі проведено дослідження впливу концентрації домішки йонів 
цинку на стабільність та оптичні властивості колоїдних розчинів CdTe, а також апробовано 
різні методики впровадження домішки у нанокристал.  

Водні розчини наночастинок CdTe, стабілізовані тіогліколевою кислотою, синтезували 
як описано у [4]. Джерелом аніону телуру був гідроген телурид, який одержували 
електрохімічним способом, а для створення інертної атмосфери використовували аргон. 
Домішку у вигляді водного розчину цинк сульфату додавали до колоїду CdTe на різних 
етапах синтезу: після синтезу зародків перед термообробкою, а також до розчину 
сформованих після термообробки нанокристалів CdTe. Після введення домішки розчин 
піддавали термообробці на водяній бані протягом 1 год. Для дослідження відбирали аліквоти 
суспензії CdTe об’ємом 10 мл та додавали розрахований об’єм водного розчину домішки (0-
2,0 мл 0,01М). Перемішували шляхом струшування протягом 15 хв, після чого проводили 
термообробку. Оптичні властивості отриманих колоїдів (спектри поглинання та 
фотолюмінесценції) досліджували за допомогою спектрофотометра USB-650 Ocean Optics. 
Люмінесценцію збуджували лазером із довжиною хвилі 405нм.  
Типові спектри поглинання і люмінесценції наведено на рис.1 і 2.  
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Рис.1. Спектри поглинання колоїдів CdTe  
з домішкою цинку. 

Рис.2. Спектри фотолюмінесценції колоїдів 
CdTe з домішкою цинку. 

 
Встановлено, що додавання домішки цинку як до свіжосинтезованих зародків так і до 

сформованих наночастинок CdTe практично не змінює положення краю поглинання після 
термообробки. Проте термообробка зародків в присутності йонів цинку приводить до 
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розмивання піку у спектрі поглинання і цей ефект проявляється сильніше при збільшення 
концентрації домішки. Розчини зі сформованими наночастинками CdTe при  аналогічній 
обробці є більш стабільними і зберігають свою монодисперсність. Оскільки, при додаванні 
домішки цинку спостерігається звуження смуги люмінесценції (FWHM змінюється від 0,20 
до 0,16 еВ), що свідчить про покращення дисперсності розчинів.  Обидві системи володіть 
вузькими смугами фотолюмінесценції за кімнатної температури, максимуми яких 
знаходяться на  558 нм і при 573 нм, відповідно. На спектрах люмінесценції спостерігається 
зростання інтенсивності люмінесценції із збільшенням концентрації йонів цинку у вихідному 
розчині. 

Дослідження стійкості колоїдів показали, що якщо домішку цинку додавати до зародків 
CdTe, то розчини є стабільними якщо вміст не перевищує 9*10-4М Zn2+, тоді як при 
додаванні домішки до розчину нано-CdTe – 10*10-4М Zn2+.  

Відомо [4], що стабілізація нанорозмірних частинок CdTe відбувається завдяки 
утворенню полімерних тіогліколятних комплексів кадмію, які при пропусканні гідроген 
телуриду частково перетворюються в CdTe, а також адсорбуються на поверхні наночастинок, 
перешкоджаючи їх укрупненню і коагуляції. Постсинтезова термообробка колоїдів підвищує 
стабільність і монодисперсність розчинів. Введення домішки до суспензії сформованого 
нано-CdTe після термообробки практично не впливає на дисперсність колоїду. Розмивання 
піку поглинання при додаванні цинку до зародків CdTe можна пояснити впровадженням 
цинку у нанокристал, що зумовлює зміну їх розміру, а відповідно і зменшення дисперсності. 
А зростання інтенсивності люмінесценції при додаванні цинку спричиняє модифікацією 
поверхні частинок, що ймовірно, пов’язане з гідролізом надлишку тіолів, які є в розчині та 
утворенням цинк сульфіду на поверхні наночастинок. 
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Пошук альтернативних джерел енергії є одним з приорітетних напрямків в сучасній 

енергетиці. Перспективним в цьому напрямку є дослідження напівпровідникових сполук 
АIVBVI (A = Ge, Sn, Pb; B = S, Se, Te) як термоелектричних перетворювачів енергії. Також 
дані сполуки знайшли застосування при виготовленні фотоприймачів, діодних лазерів, 
тунельних діодів, тензорезисторів тощо. 

Серед халькогенідів германію групи AIVBVI особливу увагу привертає телурид 
германію як матеріал для виготовлення p-вітки термоелектричних генераторів. Телурид 
германію (GeTe) є виродженим сегнетоелектриком-напівпровідником з вузькою шириною 
забороненої зони (~ 0,1 еВ). GeTe має широку область гомогенності і високу концентрацію 
власних носіїв заряду p-типу (до 2,0·1021 см-3). Такі властивості в певній мірі притаманні всій 
групі напівпровідників AIVBVI. 

Зразки GeTe та Gex-1BixTe (х=0,01…0,05) синтезовані в замкнених системах 
(кварцових  вакуумованих і герметизованих ампулах). Синтез здійснювався методом 
прямого сплавлення з примусовим перемішуванням при температурі плавлення [1]. Для 
синтезу використовувались германій, вісмут і телур чистотою В-4, взяті у стехіометричному 
співвідношенні масою до 10 г. Легування здійснювалось в процесі синтезу сполук. 

Температурну залежність коефіцієнта термо-ЕРС досліджували за стандартною 
методикою [2]. Також досліджено вплив концентрації домішки вісмуту та подальшої 
обробки термоелектричних GeTe і Gex-1BixTe (х=0,01…0,05) (подрібнення, пресування) на 
коефіцієнт термо-ЕРС α. 

Для проведення досліджень з отриманих злитків GeTe та Gex-1BixTe (х=0,01…0,05) 
вирізали зразки у формі паралелепіпедів. Пресовані компакти отримували методом 
холодного пресування при тисках до 2,5.108 Па з дрібнодисперсних порошків сполук. 
Результати залежності коефіцієнта термо-ЕРС α від температури для злитків та пресованих 
компактів подано на рис.1. 

а б 
 

Рис. 1. Температурна залежність коефіцієнту термо-ЕРС α для злитків (а) та пресованих 
зразків (б): 1 – GeTe, 2 – Ge0.99Bi0.01Te, 3 – Ge0.97Bi0.03Te, 4 – Ge0.95Bi0.05Te. 

 
З представлених на рисунку результатів видно, що коефіцієнт термо-ЕРС для всіх 

досліджуваних зразків зростає в усьому температурному діапазоні. Збільшення концентрації 
вісмуту від 1 до 3% веде до незначного підвищення коефіцієнта термо-ЕРС порівняно з 
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чистим GeTe. Температурні залежності для кривих 2-3 практично співпадають. Відхилення 
спостерігається лише для Ge0.97Bi0.03Te в діапазоні 90-130 оС. Зі збільшенням концентрації 
вісмуту до 5% коефіцієнт термо-ЕРС зростає майже в 2 рази. Варто зауважити, що для злитка 
Ge0.95Bi0.05Te коефіцієнт термо-ЕРС в усьому температурному діапазоні лінійно зростає, що 
добре узгоджується з літературними даними [3]. 

Пресування компактів з дрібнодисперсних порошків синтезованих матеріалів веде до 
збільшення коефіцієнта термо-ЕРС в усьому температурному діапазоні для всіх зразків. 
Коефіцієнт термо-ЕРС для пресованих зразків зріс майже на 20% порівняно зі злитками. 
Необхідно також відмітити, що для пресованого зразка Ge0.97Bi0.03Te коефіцієнт термо-ЕРС 
зростає майже в 2 рази порівняно зі злитком. Також зміни зазнала температурна залежність 
для твердого розчину Ge0.97Bi0.03Te (крива 3 рис.1б). Для пресованого Ge0.97Bi0.03Te така 
залежність має більш лінійний характер в усьому температурному діапазоні, ніж для злитка. 
Для решти зразків температурні залежності внаслідок пресування практично не змінились. 

Збільшення коефіцієнту термо-ЕРС твердих розчинів Gex-1BixTe (х=0,01…0,05) порівняно 
з чистим GeTe ймовірно пояснюється тим, що при наявності вісмуту зменшується 
концентрація дірок в системі. Зі збільшенням відсотку введеної домішки концентрація дірок 
наближається до оптимального значення. Окрім цього Ві є амфотерною домішкою і в 
залежності від температурних умов отримання сполуки має пріоритет заміщувати у 
кристалічній решітці іони Те [4]. Проте, за певних умов він може утворювати й міжвузлові 
дефекти, суттєво змінюючи при цьому концентрацію та рухливість носіїв заряду. Очевидно, 
це питання вимагає додаткового вивчення. [5] 

Збільшення коефіцієнту термо-ЕРС для пресованого зразка пояснюється особливістю 
процесу пресування. Під дією тиску дислокації, що рухаються в приповерхневому шарі, 
вносять в зону фізичного контакту атоми з обірваними зв’язками, змінюючи їх енергетичний 
стан до рівня, необхідного для зниження енергетичного бар’єру й утворення хімічного 
зв’язку. З’являються центри зрощення. З подальшим підвищенням тиску починають 
працювати дислокації всередині зерен. Це обумовлює пластичну плинність зерен в пори. 
Площа фізичного контакту збільшується, розростаються центри зрощення,  що забезпечує 
необхідну електропровідність зразка. Поряд з цим, кристаліти в пресованому зразку 
утворюють центри зрощення невеликими площами дотику. Все це призводить, ймовірно, до 
зменшення решіткової теплопровідності і підвищення коефіцієнта термо-ЕРС пресованого 
зразка в порівнянні зі злитком. [5] 
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Механізми лазерно-стимульованої обробки поверхні 
напівпровідників 
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Як відомо існує багато способів поверхневої обробки функціональних матеріалів 
електронної техніки – це іонне бомбардування, лазерне опромінення або нанесення на 
поверхню плівок тощо. 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. 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. 
При розрахунках 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 потрібно враховувати 
зміну констант теплопровідності досліджуваного матеріалу в часі, нетермічних механізмів 
рекомбінації нерівноважних носіїв заряду і т.д.  

До механізмів нетермічної природи відносять наступні: іонізаційний, 
безвипромінювальної рекомбінації, випромінювальної рекомбінації, ударної хвилі. 

Одним з можливих механізмів переносу атомів у глибину кристалу напівпровідника 
при імпульсному лазерному випромінюванні (ІЛВ) може бути багаторазове індивідуальне 
зіткнення атомів на фронті ударної хвилі (УХ). Критерієм формування УХ при дії на тверде 
тіло лазерного імпульсу є умова одномірного характеру хвиль стискання. Тобто, процес 
повинен проходити в межах півсфери, радіус якої рівний радіусу пучка випромінювання, 
оскільки, якщо хвиля напруженості не стала УХ в області одномірного руху, відбувається 
швидке затухання її амплітуди за законом для точкового джерела. Також, тверде тіло, що 
опромінюється, повинно мати достатню товщину. Ці дві умови можна об’єднати, вводячи 
поняття характерного розміру l, який є меншим із значень двох величин: товщини матеріалу 
чи радіуса пучка випромінювання. Тоді критерій виникнення УХ можна записати у вигляді: 
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де η - ефективне значення коефіцієнта спотворення фронту лазерного імпульсу, ξ - 
коефіцієнт пропорційності між прискоренням поверхневого шару та зміною швидкості звуку 
в парах, що утворюються при дії на поверхню твердого тіла лазерного імпульсу, ks - 
показник ізоентропи твердого тіла,  γ - показник адіабати парів матеріалу. 

Права частина нерівності (1), позначена через K, є величиною, що досить несутєво  
залежить від умов опромінення. Числове значення K порядку одиниці і може бути уточнене 
експериментально. 

Розрахуємо глибину утворення УХ при дії на поверхню напівнескінченного твердого 
тіла лазерного імпульсу з кінцевим значенням крутості переднього фронту за формулою: 
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де, сl – швидкість поздовжньої хвилі, τ – тривалість імпульсу, ρ – густина, ζ – параметр 
величини прискорення поверхневого шару а = dζc/dt , при цьому ζ ≤1. k – показник 
ізоентропи, χ  - ефективне значення коефіцієнта χ перекручування фронту імпульсу, γ – 
показник адіабати, R – коефіцієнт відбивання, Е – густина енергії лазерного імпульсу, αλ - 
коефіцієнт поглинання твердого тіла. 

На рис. 1 дані розрахунку глибини утворення УХ для Si (крива 1) та CdTe (крива 2) при 
опромінені одиночним імпульсом Nd:YAG лазера наносекундної тривалості. 
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Рис. 1. Залежність глибини утворення УХ від енергії лазерного імпульсу для Si(крива 1) 

та CdTe (крива 2). 
 
Також одним із важливих параметрів, що визначає режими взаємодії лазерного 

випромінювання з речовиною, є густина потоку лазерного випромінювання, що поглинається 
при взаємодії. При впливі лазерного випромінювання на матеріал оптична довжина 
поглинання α/1  мала у порівнянні з довжиною теплової дифузії, тобто 12 >>Itχα , де χ - 
коефіцієнт температуропровідності; It  - тривалість лазерного імпульсу. У цьому випадку 
енергія, поглинута за час дії лазерного випромінювання і та що йде на нагрівання шару 
товщиною Itχ2 , дорівнює ( ) IqtR−1 , де q - густина потоку енергії падаючого лазерного 
випромінювання; R - коефіцієнт відбивання. Тоді зміну температури даного шару можна 
оцінити із виразу: 

( )
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де с - теплоємність речовини; ρ - його густина. Швидкості нагрівання речовини за рахунок 
поглинання лазерного випромінювання і його охолодження за рахунок відводу тепла вглиб 
матеріалу - ItT /∆  можна вважати приблизно рівними. 

Різні густини енергії можуть приводити до різних значень температури зони 
опромінення та товщини розплавленого шару плd . Оцінимо ці величини. Температура 
поверхні зразків при опроміненні їх світловим променем лазера з гаусовим профілем 
інтенсивності визначається виразом: 

( ) ( ) ( )
( )[ ]∫ ′

′−−′−
′−

=
t

I

I
пов td

ttrtt
tp

tc
REtT

0
2 4

12
χπχρπ

,    (4) 

де IE  - енергія в імпульсі, r  - радіус променя, )(tp ′  - розподіл імпульсу в часі. 
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Максимальну глибину плавлення maxd можна визначити наступним чином. Так, як 

випtd χ~max , де випt - момент досягнення температури випаровування випT , яку визначаємо 
з виразу: 

π
χ вип

вип
t

k
qT 2

≅ ,      (5) 

де k - коефіцієнт теплопровідності . 
Отже, із вище наведених виразів і випливає формула для оцінки максимальної глибини 

плавлення: 

q
kTd вип

2max
π

≈ .       (6) 

На рис. 2, 3 наведені дані розрахунку температури поверхні та оцінка глибини 
плавлення її для Si та CdTe при опромінені одиночним імпульсом Nd:YAG лазера 
наносекундної тривалості. 
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Рис. 2 Залежність температури поверхні Si 
(крива 2) та CdTe (крива 1) при опромінені 
одиночним імпульсом Nd:YAG лазера 
наносекундної тривалості. 

Рис. 3 Залежність глибини плавлення Si (крива 
2) та CdTe (крива 1) при опромінені одиночним 
імпульсом Nd:YAG лазера наносекундної 
тривалості. 

 
 
 
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. 
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Дослідження термоелектричних властивостей і домінуючих 
дефектів у кристалах системи Sn-Bi-Te. 
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Станум телурид – базовий матеріал для термоелектричних перетворювачів теплової 

енергії в електричну, що функціонують в інтервалі температур (500-800) К, а також фото 
приймальних і випромінювальних структур інфрачервоного діапазону оптичного спектра. 

Ступінь відхилення від стехіометрії визначається умовами вирощування та обробки 
матеріалу. Характерною особливістю телуриду олова є те, що він зберігає p-тип провідності 
у матеріалах, збагачених як металом, так і халькогеном і має високу концентрацію дірок, яка 
зростає із збільшенням вмісту телуру. Максимальна протяжність області гомогенності 
спостерігається при (800…900) К: від 50,0 до 50,85 ат. % Те. На цей час відсутня єдина думка 
про переважаючий вид і зарядовий стан дефектів, які визначають відхилення від стехіометрії 
в телуриді олова [1]. 

Актуальними є дослідження отримання матеріалу з наперед заданими властивостями, 
оскільки не існує єдиної думки щодо природи як власних так, і домішкових точкових 
дефектів, їх зарядового стану. 

Покращення термоелектричних 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. 

Одним із основних параметрів халькогенідних термоелектричних матеріалів AIVBVI є 
коефіцієнт термо-ЕРС. При дослідженні зразків SnTe із усіх частин злитка показали значення 
коефіцієнту термо-ЕРС 14,5 (±0,2)×10-6 В/К при різниці температур 135 К (між холодною та 
гарячою частинами зразка), що свідчить про достатню однорідність вирощеного матеріалу. 
Розкид коефіцієнту термо-ЕРС становив 1-3 %. 

При внесенні домішок вісмуту всі властивості плавно змінюються в межах області 
гомогенності, що супроводжується зміною коефіцієнта термо-ЕРС зображено на рис.1. 

Експериментальні результати у вигляді концентраційних залежностей властивостей 
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Рис. 1. Залежність термо-е.р.с. від різниці 
температур для SnTe(1), SnTe+0,1%Bi(2) і 
SnTe+0,3%Bi(3). 
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Рис. 2. Залежності термо-е.р.с. стануму 
телуриду від вмісту вісмуту. 
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SnTe: Bi представлені на рис. 2. При введенні вісмуту всі властивості плавно змінюються в 
межах області гомогенності. З збільшенням концентрації домішок вісмуту значення 
коефіцієнта термо-ЕРС плавно зменшується. Це може свідчити або про межу області 
гомогенності або про початок процесів комплексоутворення. 

Структура NaCl, у яку кристалізується станум телурид, характеризується октаедричним 
оточенням атомів і тетраедричними порожнинами (ТП) незайняті місця у тетраедричному 
оточенні Sn чи Te відповідно. У бездефектній ґратці всі тетраедричні порожнини вільні. 

Дефектну підсистему легованого станум телуриду можна описати за допомогою 
кристалоквазіхімічних формул [2]. Суть методу полягає у накладанні кристалохімічної 
формули легуючої домішки (Ві)0 на антиструктуру основної матриці ( )( )•••

− + xhVVV TeSnxx 2''''''
1 , що 

веде до утворення кристалоквазіхімічного кластера: 
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Тут ••
TeSnSn VVV ,, ""'' - вакансії Стануму і Телуру; h•, e′ дірки і електрони, "•","′","0" - 

позитивний, негативний і нульовий заряди відповідно. 
Суміщення даного кластеру із основною матрицею нестехіометричного SnTe 
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11 αααα  вказує на можливі види дефектів при легуванні. 
Механізм заповнення атомами домішок катіонних вакансій описуватиметься такою 

кристалоквазіхімічною формулою: 
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Як видно з (2), заповнення катіонних вакансій супроводжується зменшенням 
концентрації останніх та появою і зростанням концентрації аніонних вакансій, що 
призводить до різкого зменшення концентрації вільних носіїв заряду в кристалах SnTe-Ві. 

Вкорінення ж елементів домішок у кристалічну гратку SnTe відбувається згідно: 
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Локалізація атомів Бісмуту в тетраедричних порожнинах кристалічної структури 
нестехіометричного станум телуриду призводить до різкого зростання концентрації як 
катіонних, так і аніонних вакансій, а також вільних носіїв заряду р-типу. Такий механізм 
пояснює значну деформацію кристалічної гратки. 

Розглянемо ще механізм як часткового заповнення домішками катіонних вакансій так і 
їх впровадження у тетраедричні порожнини щільної упаковки атомів Телуру. У цьому 
випадку формули будуть мати вигляд: 
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Як видно із (5), такий процес супроводжується незначним зростанням концентрації 
двозарядних вакансій Стануму, обумовлених вкоріненням частини атомів Стибію (Бісмуту) в 
тетраедричні порожнини підгратки Телуру. Утворення аніонних вакансій є причиною 
зменшення концентрації носіїв заряду р-типу при даному механізмі утворення твердого 
розчину. 

Проведемо співставлення концентрацій вільних носіїв заряду і вакансій, розрахованих 
за кристалоквазіхімічними формулами для різних механізмів входження атомів домішок і 
визначених експериментально. 
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Як видно з рис. 3, на початкових етапах легування Бісмутом відбувається входження 
домішки за механізмом заповнення катіонних вакансій до вмісту ~ 1 .1,5 ат.% Ві. При 
подальшому збільшення вмісту легуючої домішки до 2 ат.% Ві маємо процеси заповнення 
вакансій Стануму та впровадження йонів Бісмуту в тетраедричні порожнини; при вмісті Ві > 
2 ат.% процес легування супроводжується утворенням комплексів Bi2Te3, оскільки 
впровадження Бісмуту в тетраедричні порожнини із-за розмірного фактора затруднено. 
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У результаті проведених експериментальних та теоретичних досліджень вивчено основні 
механізми дефектоутворення при легуванні нестехіометричного станум телуриду Бісмутом, 
визначено концентраційні межі реалізації кожного з механізмів. 

Характер зміни властивостей системи SnTе-Bi у всьому концентраційному інтервалі 
легування для Bi (2 ат.%) свідчить про те, що основним механізмом розчинення домішки є 
заповнення катіонних вакансій при вмісті Бісмуту вище 1,5-2 ат.% у SnTe супроводжується 
виділенням фази Ві2Te3 [3]. 

Дослідження їх властивостей і впливу на них легуючих домішок свідчить про те, що ці 
матеріали є конкурентноздатним серед значної кількості напівпровідникових сполук, які 
перспективні для використання у розробках термоелектричних пристроїв, а також у 
напівпровідниковій оптоелектроніці . 
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Рис.3 Концентраційні залежності вакансій (а) та вільних носіїв заряду (б) у SnTe: Bi при 
різних механізмах входження Бісмуту в ґратку: 1 - експеримент, 2 - заповнення катіонних 
вакансій, 3 - вкорінення в тетраедричні порожнини щільної упаковки Телуру, 4 - 
вкорінення і заміщення катіонних вакансій одночасно, 5 - утворення комплексу Bi2Te3. 
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Формування дефектної підсистеми кристалів цинк телуриду в умовах 
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Актуальність дослідження дефектної підсистеми напівпровідникових кристалів сполук 
А2В6 зумовлена використанням цих матеріалів для створення квантово-розмірних структур і 
напівпровідникових лазерів. Цинк телурид належить до відносно мало вивчених 
прямозонних напівпровідників і викликає інтерес з точки зору розширення елементної бази 
сучасної електроніки. Крім того, будучи прямозонним напівпровідником, ZnТе має високу 
фоточутливість і може застосовуватися для ефективного перетворення сонячної енергії [1]. 

 Незважаючи на значні успіхи досягнуті в напрямку вивчення властивостей цинк 
телуриду, ряд проблем вимагають додаткових досліджень. В першу чергу це стосується 
встановлення впливу технологічних параметрів двотемпературного відпалу матеріалів на 
формування їх дефектних підсистем, і впливу точкових дефектів на фізико-хімічні 
властивості халькогенідів. 

На основі дослідження електрофізичних властивостей [2] було встановлено, що 
нелеговані кристали ZnTe володіють тільки р-типом провідності. Це дозволило зробити 
висновок про односторонній характер області гомогенності ZnTe, яка повністю зміщена на 
бік надлишку Tелуру [3]. Згідно високотемпературних досліджень ефекту Холла і 
провідності, домінуючий акцепторний дефект повинен бути двозарядним, наприклад 2-

ZnV  або 
2-
iTe [1]. Пізніші дослідження [4] вказують на можливість існування двосторонньої області 

гомогенності цинк телуриду, а отже можливим є утворення дефектів типу Zni, VTe [5].  
В даній роботі методом термодинамічних потенціалів визначено переважаючий вид 

точкових дефектів в умовах двотемпературного відпалу кристалів 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 [6]: 

s(g)
i 0µ =∑ ,      (1) 

де s(g)
iµ  – хімічний потенціал і-го компоненту (і = Zn, Te) у парі g чи кристалі s. 
Хімічний потенціал газу [7]: 

g
0kT ln Pµ = + µ .      (2) 

Для визначення хімічних потенціалів дефектів, що дорівнюють хімічному потенціалу 
компоненту взятому зі знаком «+» або «–», у кристалі використовували процедуру 
диференціювання енергії Гіббса G по концентрації дефекту. Енергію Гіббса представляли у 
вигляді: 

( )0 vib C V n p kG G E F [D] nE pE T(S S S )= + + + − − + +∑ ,   (3) 
де G0 – енергія Гіббса, що не залежить від наявності дефектів, Е – енергія утворення дефекту, 
Fvib – вільна коливна енергія дефекту, [D] – концентрації дефекту D, n та p – концентрації 
електронів та дірок, EC, EV – енергія дна зони провідності та стелі валентної зони, Sk – 
конфігураційна ентропія, Sn, Sp – ентропії електронів у зоні провідності та дірок у валентній 
зоні. Тоді хімічний потенціал дефекту: 
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Тут Zі – зарядовий стан дефекту. 
Концентрації електронів та дірок розраховували згідно залежностей 

kT
cn N e

µ

= , 
gE

kT
Vp N e

µ+
−

= ,      (5) 
у яких хімічний потенціал електронів µ визначали з рівняння електронейтральності: 

gE
kT kT

C VZ[D] N e N e
+µµ

−
= −∑ .      (6) 

На основі результатів  проведеного розрахунку концентрацій точкових дефектів та 
вільних носіїв заряду у ZnTe, встановлено, що при відпалі кристалів у парі цинку 
переважаючим типом дефектів у діапазоні тисків пари (103 - 105) Па та температур відпалу 
(1000 - 1200) К є двократно йонізовані вакансії цинку, концентрація яких збільшується як з 
ростом Т, так і зменшенням PZn. Одночасно, за таких умов збільшується й концентрація 
однократно йонізованих вакансій цинку 1

ZnV − , причому її ріст є різкішим за ріст 2
ZnV − . 

 
Рис. 1. Залежність концентрації вільних носіїв заряду р від тиску пари цинку РZn при дво-

температурному відпалі за різних температур Т. Криві розрахунок, точки – експеримент [2]. 
 

При відпалі кристалів у парі телуру спостерігається домінування однократно 
йонізованих катіонних вакансій. При цьому досить високою є і концентрація нейтральних 
вакансій цинку, яка при температурах вище ≈ 1100 К навіть перевищує концентрацію 
однократно йонізованих дефектів цього типу. Така зміна зарядового стану домінуючого 
дефекту зумовлена зміщенням рівня Фермі в бік валентної зони, що спричинено 
збільшенням концентрації вільних дірок у зоні з ростом загальної концентрації акцепторних 
дефектів. 

Показовим з точки зору підтвердження адекватності розглянутої моделі дефектної 
підсистеми є той факт, що енергія утворення нейтральної вакансії цинку, отримана шляхом 
варіювання для найкращого узгодження теоретичної залежності p(Т, PZn, РТе) з 
експериментальною (Е0 = 4,59 еВ), практично рівна теоретично рахованій у роботі [8] 
величині (Е0 = 4,39 еВ). 
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а)  
б) 

Рис. 2. Залежність концентрації електронів n, дірок p і точкових дефектів [D] від тиску пари 
цинку РZn при двотемпературному відпалі за температури Т = 1035 К (а) та Т = 1194 (б). Криві 
розрахунок (1 – 0

ZnV , 2 – ZnV− , 3 – 2
ZnV − , 4 – 2

TeV + ), точки – експеримент [2].  

а)  
б) 

Рис. 3. Залежність концентрації електронів n, дірок p та точкових дефектів [D] від 
температури при двотемпературному відпалі у парі телуру (а, PТе = 13300 Па) та парі цинку 
(PZn = 13300 Па). Криві розрахунок (1 – 0

ZnV , 2 – ZnV− , 3 – 2
ZnV − , 4 – 2

TeV + ), точки – експеримент 
[2]. 
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Трибологічні характеристики алмазоподібних вуглецевих плівок, 
покритих воднем або фтором: розрахунки ab initio 
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Трибологія –  наука про тертя, зношування  та змащування матеріалів – є важливою з 
огляду на її чисельні технологічні застосування. Процеси тертя, зношування  та змащування 
нових композитних матеріалів, котрі нині замінюють захисні металеві поверхневі покриття, 
значно відрізняються від процесів, притаманних металам [1], звідси, розуміння трибології 
неметалів є важливим. Знання про трибологію на атомарному рівні може бути отримано на 
теоретичній основі засобами молекулярної динаміки та квантових обчислень. 

В даній роботі нами виконано моделювання із перших принципів трибологічних 
процесів, суть якого основується на статичних енергетичних обчисленнях. Алгоритм 
обчислення полягав у наступному.  

Початкова структура модельних об’єктів генерувалася таким чином, щоб  дві поверхні, 
що труться,  були вирівняні в бажаній конфігурації та встановлені на невеликій відстані 
розділення D, енергія такої структури обчислювалася та зберігалася. Потім поверхневі 
атомні шари переміщувалися на незначну відстань відносно глибших атомних шарів, при 
зберіганні незмінною відстані розділення D, і нова енергія обчислювалася. Ця процедура 
знову повторювалася, тим самим генеруючи енергетичний рельєф уздовж траєкторії зсуву 
атомних шарів. Розрахований енергетичний рельєф дозволяє оцінити нормальний тиск та 
коефіцієнт тертя. Коефіцієнт тертя є мірою того як багато роботи, що була виконана в 
системі, перетворюється в інші менш керовані форми енергії.  

В даних обчислювальних експериментах досліджувалися вплив шорсткості поверхонь, 
наявність обірваних зв’язків поверхневих вуглецевих атомів на  коефіцієнт тертя з 
використанням власного програмного комплексу [2].  

У зв’язку з тим, що алгоритм обчислень передбачав наявність трансляційної симетрії в 
досліджуваній атомній системі, спочатку була створена суперкомірка тетрагонального типу. 
Її параметри і атомний базис визначалися об’єктом дослідження. Так, атомний базис 
примітивної комірки штучної решітки для відтворення двох алмазних плівок  товщиною 7.5 
Ǻ з повним покриттям воднем складався з 48 атомів; а для покриття поверхонь воднем або 
фтором у 50% – з 40 атомів. Урахування трансляційної симетрії приводило до отримання від 
трансляції описаних комірок двох нескінченних плівок, паралельних осі Z, що знаходяться 
на певній відстані D одна від одної. При цьому для моделювання пружних зміщень (без 
руйнування хімічних зв’язків) поверхневих шарів плівок, що ковзають, відносно глибших 
шарів при незмінній відстані D між плівками, здійснювалися зсуви атомних шарів водню та 
найближчого до нього вуглецевого не більш ніж на 7% від міжатомної відстані. Були 
обчислені повна енергія об'єктів у трибологічному контакті, статична сила тертя, як  похідна 
(∆E/∆l), де  ∆E – зміна енергії при зміщенні поверхневих атомів на ∆l,  та просторовий 
розподіл густини валентних електронів.  

Так, на рис.1 приводяться зміни повної енергії двох алмазних плівок з повним 
покриттям воднем та покриттям воднем у 50% у трибологічному контакті при зміні відстані 
розділення D між плівками.  
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Рис. 1. Зміна повної енергії двох алмазних плівок у трибологічному контакті з повним 
водневим покриттям (зліва) та з покриттям воднем у 50% (справа) при зміні відстані 
розділення D між плівками. Енергія подається в атомних одиницях на один атом, відстань  – 
у Å. 
 

З рис.1 видно, що при збільшенні відстані розділення між алмазними плівками повна 
енергія системи зменшується монотонно і для плівок з повністю пасивованими воднем 
поверхнями і для плівок з покриттям воднем у 50%. При цьому, більшу енергію при тісному 
наближені плівок (відстань розділення D між плівками складала 1.197 Å) мають контакти 
плівок з неповним водневим покриттям у порівнянні з повним на 14%. При віддалені плівок 
з різними поверхневими покриттями до відстані D, рівній 2.336 Å, повна енергія цих систем 
становить майже однакове значення.  

На фіксованих відстанях розділення D між плівками (найтісніший контакт D=1.197 Å, 
найвіддаленіший контакт D=2.336 Å) досліджувалися статичні сили тертя у трибологічних 
контактах двох алмазних плівок з покриттям воднем чи фтором у 50% та повним покриттям 
воднем.  

Аналізуючи статичні сили тертя двох алмазних плівок, що ковзали одна відносно 
одної із зсувом поверхневих атомів, робимо висновок про немонотонні коливання величини 
статичної сили тертя у цих системах. Всім вище оговореним трибологічним контактам 
характерне збільшення коефіцієнта тертя при збільшенні зсуву поверхневих атомних шарів 
відносно глибших. 

Висновки, щодо збільшення коефіцієнта тертя, були встановлені й іншими 
дослідниками при розгляданні властивостей вуглецевих матеріалів. Фрикційні властивості 
монокристалічної поверхні алмазу (111) були вивчені в надвисокому вакуумі (UHV) за 
допомогою кремнієвої (Si) голки АСМ. Присутність або відсутність водню (Н) на поверхні 
відстежувалася дифракцією повільних електронів (LEED). Видалення водню з поверхні 
призводить до збільшення середнього коефіцієнта тертя більше ніж на два порядки в 
порівнянні з поверхнею, покритою воднем. Це яскравий і переконливий приклад того, як 
вільні зв'язки можуть з'єднувати кордон і збільшувати вплив адгезії на тертя, а також того, як 
пасивація цих, що вступають в реакцію зв'язків може значно послабити ці сили [3]. 

З рис.2 видно, що тип покриття поверхні алмазної плівки суттєво впливає на 
перебудову розподілу валентних електронів на поверхні плівок, в області між ними та у 
внутрішніх шарах плівок. А саме, при наявності незавершених зв’язків вуглецевих атомів на 
поверхнях плівок в просторовому розподілі електронів з’являються витягнуті від поверхні 
області. 
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Рис.2. Просторові розподіли густини валентних електронів для ізозначення 0.1-0.2 та для 
ізозначення 0.3-0.4 від максимального (це найменше значення густини окреслює границю 
системи плівок та визначає їх розміри та форму) у трибологічному контакті двох алмазних 
плівок з покриттям воднем та фтором у 50% відповідно: а), в) відстань розділення D між 
плівками складає 1.197 Ǻ; б), г) 2.336 Ǻ.  

Порівнюючи розподіли густини валентних електронів для двох алмазних плівок з 
покриттям воднем чи фтором у 50% у трибологічному контакті спостерігаємо області 
локалізації електронного заряду в області контакту між плівками, котрі можна трактувати як 
статичне зарядження плівок, що ковзають. Найбільш виражені області локалізації такого 
роду у трибологічних контактах плівок покритих воднем, коли відстань розділення D між 
плівками складає 1.197 Ǻ.      Визначено, що зміна величини сили тертя для двох 
шорстких алмазоподібних вуглецевих плівок товщиною біля 7 Ǻ з сумішшю 50% 
алмазоподібних та 50% графітоподібних  зв’язків, що в трибологічному контакті без 
покриття, відбувається за рахунок зміни характеру міжатомної взаємодії від близькодіючих 
донорно-акцепторних до далекодіючих  - кулонівських. 

Було встановлено, що половинна концентрація незавершених зв’язків атомів вуглецю 
на гладких поверхнях алмазних плівок, що у трибологічному контакті, збільшує опір 
ковзанню у порівнянні з плівками з повністю завершеними воднем поверхнями: на порядок 
для плівок, покритих на 50% воднем, і на два порядки для плівок, покритих на 50% фтором. 

Для двох алмазних плівок з покриттям воднем чи фтором у 50%  у трибологічному 
контакті спостерігалися області локалізації електронного заряду в місці контакту між 
плівками, котрі трактувалися як статичне зарядження плівок, що ковзали. 
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Плюмбум халькогеніди мають широке застосовнання в напівпровідниковій електроніці. 
Зокрема плюмбум телурид – ефективний термоелектричний матеріал для 
середньотемпературної області (500-750) К [1,2]. Як легований PbTe, та тверді розчини на 
його основі, так і тонкоплівковий матеріал у значній мірі розширюють межі практичного 
застосування [2]. Властивості тонких плівок визначаються електронними процесами, які 
протікають на міжкристалітних межах і поверхні плівки. В зв’язку з цим виникає 
необхідність враховувати розсіювання на міжфазних і міжзеренних межах, дислокаціях 
невідповідності та інших дефектах росту [3-4].  

Внутрішня структура і склад даних матеріалів в більшості випадків неоднорідні, так як 
часто вони складаються з багато численних зерен (полікристали).  

Фізика полікристалічних напівпровідників – це в основному фізика міжзеренних меж. 
Полікристалічний матеріал є сукупність порівняно невеликих кристалітів, розділених 
міжзеренними межами. Усередині кожного кристаліта атоми розподілені строго періодично. 
Залежно від розмірів кристалітів, ступеня заряду міжзеренних меж, характеру їх взаємодії з 
фоновими і легуючими домішками властивості полікристалічних напівпровідників можуть 
розрізнятися незвично різко. Таким чином міжзеренні межі це важлива особливість 
матеріалу, що значно впливає на його властивості. 

У даній роботі, в рамках електротехнічної моделі опору, визначено вплив міжзеренних 
меж на провідність тонких плівок на основі твердих розчинів PbTe–Bi2Te2, осаджених на 
ситалові та слюдяні підкладки. 

Тонку полікристалічну плівку представимо як систему кристалітів і у першому 
наближенні для спрощення розрахунків їх можна представити у вигляді паралелепіпедів 
висотою l (розмір зерна у нормальному до поверхні напрямку) і основою l1х l1 (розмір зерна 
у латеральному до поверхні напрямку) які мають міжзеренні межі товщиною h (рис. 1,а) [5]. 

Тоді лінійний розмір самого моноблочного зерна буде дорівнювати i ib l 2h= − , а його 
опір 1

0 0 1R b −= ρ , де ρ0 – питомий опір кристалітів. Така електротехнічна комірка буде матє 
ще чотири опори Rh|| міжзеренних меж, які зєднані паралельно і два опори hR ⊥  включені 
послідовно до R0:  

1
h21 h 1 h

l1R R
2 2lh

= = ρ , (1) 

1
h22 h 2 h

1

l1R R
2 2b h

= = ρ , 

h1 h h
1

2hR 2R
bb⊥= = ρ . (2) 

Тут ρg – питомий опір області міжзеренних меж. 
Враховуючи еквівалентну схему (рис. 1,в), загальний опір кристаліта з 

міжзеренними межами Re буде визначатися співвідношенням: 

e 0 h1 h21 h22

1 1 1 1
R R R R R

= + +
+

, 
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h21 h22 0 h1 h22 0 h1 h21

(R R )R RR
R R (R R )R (R R )R

+
=

+ + + +
. (3) 

Знаючи опір електротехнічної комірки плівки Re можна визначити її еквівалентний 
питомий опір  

e eR lρ = , (4) 
Товщинні залежності питомого опору плівок наведено на рис (2, 3). Видно, що зі 

збільшенням товщини питомий опір зменшується з виходом на насичення при товщинах 
більше 1 мкм. 

Така поведінка провідності (рис. 1,2) добре корелює з товщинною залежністю розмірів 
кристалітів що дає змогу припустити домінування впливу міжзеренних меж.. Враховуючи 
вихід товщинної залежності провідності на насичення можна визначити питомий опір зерна 
ρ0. Апроксимуючи експериментальні дані електротехнічною моделлю визначено середню 
товщину h та питомий опір ρh міжзеренної межі. 

 а) 
 

б) 

 
в) 

 

Рис. 1. Залежність питомого опору від товщини для плівок PbTe–(1 мол.%)Bi2Te3 (а), PbTe–
(3 мол.%)Bi2Te3 (б), PbTe–(5 мол.%)Bi2Te3 (в) на ситалових підкладках. Точки – 
експеримент, суцільні лінії – розрахунок згідно електротехнічної моделі. 
 

 
Розрахований питомий опір міжзеренних меж ρh на порядок більший ніж опір 

кристалітів ρ0 (табл. 3), що повязано із розсіювання носіїв струму та дифузією кисню вздовж 
меж зерен, якій завдяки своїй акцепторній дії призводить до зменншення концентрації 
основних носіїв у плівках PbTe–Bi2Te3 n-типу, а отже і зменшення їх електропровідності. 

Варто відзначити, що товщина h та провідність σh=1/ρh міжзеренних меж зростає зі 
збільшенням вмісту Bi2Te3 у твердому розчині (табл. 1). Зростання товщини міжзеренних 
меж можна пояснити зменшенням середнього розміру кристалітів із збільшенням вмісті 
Bi2Te3 тобто наявності більшої кількості дрібних кристалітів що призводить до зростання 
вкладу меж зерен в питому електропровідність.  
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б)
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Рис. 2. Залежність питомого опору від товщини для плівок PbTe–(1 мол.%)Bi2Te3 (а), PbTe–
(3 мол.%)Bi2Te3 (б), PbTe–(5 мол.%)Bi2Te3 (в) на свіжих сколах (0001) слюди-мусковіт. Точки 
– експеримент, суцільні лінії – розрахунок згідно електротехнічної моделі. 
 

 
Таблиця 1. – Розраховані параметри міжзеренних меж для плівок твердих розчинів 

PbTe–Bi2Te3 

Матеріал 

П
ід
к-

 
ла
дк
а Товщина 

міжзеренної межі 
h, нм 

Питомий опір 
зерна 

ρ0, 10-3 Ом см 

Питомий опір 
міжзеренної межі 
ρh, 10-2 Ом см 

PbTe + 1%Bi2Te3 2,8 3,6 2,0 

PbTe + 3%Bi2Te3 4,2 1,5 1,8 

PbTe + 5%Bi2Te3 

С
ит
ал

 

5,2 1,0 1,5 

PbTe + 1%Bi2Te3 2,8 1,0 1,5 

PbTe + 3%Bi2Te3 4,2 0,5 0,6 
PbTe + 5%Bi2Te3 

С
лю

да
 

4,3 0,4 0,5 
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Напівпровідникові матеріали типу АIIВVI, зокрема телурид кадмію і тверді розчини на 
його основі, широко застосовуються для виготовлення фотоприймачів, детекторів 
іонізуючого випромінювання, сонячних елементів і інших напівпровідникових приладів. 
Однак, для практичного використання цих матеріалів існують значні технологічні проблеми, 
пов’язані з недосконалостями механічних і хімічних обробок і складними умовами роботи 
виготовлених на їх основі приладів. У зв’язку з цим дослідження закономірностей 
розчинення вказаних матеріалів при різних хімічних обробках їх поверхні дуже актуальні [1]. 

Для хімічної обробки напівпровідникових кристалів і плівок часто необхідно 
застосовувати травники, що володіють невеликими швидкостями розчинення матеріалу при 
збереженні високої якості полірованої поверхні. Розробка таких травильних композицій 
вимагає або використання слабких окислювачів, або застосування розбавлених розчинів. 
Одним з окисників, який задовольняє таким вимогам, є йод і розчини на його основі [2]. 

Поєднання окисних і комплексоутворювальних властивостей йоду та його сполук 
привертає увагу до них, як до перспективних активних компонентів травильних композицій, 
які характеризуються малими швидкостями розчинення напівпровідників, оскільки вони є 
більш технологічними та екологічно безпечнішими, ніж бром та хлор [3]. 

В роботі досліджувалися залежності швидкості розчинення CdTe та твердих розчинів 
Zn0,04Cd0,96Te, Zn0,1Cd0,9Te та Cd0,2Hg0,8Te від концентрації І2 в НІ (рис. 1) з використанням 
установки для хіміко-динамічного полірування (ХДП) при Т = 293 ± 0,5 К і швидкості 
обертання диску 80 хв–1 [4]. 

Встановлено, що швидкості травлення в досліджуваних розчинах для напівпровідників 
змінюються в межах від 4 до 14 мкм/хв, причому полірована поверхня для ZnхCd1-хTe (х = 
0,04 та 0,1) формується в усіх досліджуваних розчинах, а для CdTe та Cd0,2Hg0,8Te – при 
вмісті 6-15 та 9-15 мас. % І2 в НІ відповідно. 
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Рис. 1. Концентраційні залежності швидкості травлення (мкм/хв) CdTe (1), Zn0,04Cd0,96Te (2), 
Zn0,1Cd0,9Te (3), Cd0,2Hg0,8Te (4) в розчинах системи І2–НІ. 
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Значення електродних потенціалів процесу полірування CdTe та твердих розчинів на 
його основі травильними розчинами системи І2–НІ визначали для встановлення можливих 
процесів, що протікають на поверхні розділу фаз. Встановлено що електродні потенціали 
процесу саморозчинення знаходяться в межах 0,203-0,263 В (рис. 2.). Електродні потенціали 
у всіх поліруючих розчинах з часом поступово знижуються впродовж першої хвилини 
травлення, а далі стабілізуються, що свідчить про розчинення напівпровідників без 
утворення важкорозчинних сполук. Визначено, що чим більший вміст йоду в травильній 
композиції та вміст Zn у твердому розчині, тим вищі значення електродних потенціалів 
саморозчинення, що призводить до підвищення швидкості травлення зразків 
напівпровідника та покращення якості їх поверхні.  
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Рис. 2. Залежність зміни 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. 

 
Полірування CdTe та твердих розчинів ZnxCd1-xTe і Cd0,2Hg0,8Te з формуванням якісної 

поверхні (Rz ≤ 0,05 мкм) можна проводити розчинами системи І2 – НІ, причому відбувається 
рівномірне розчинення досліджуваних зразків, при Т = 293 ± 0,5 К і швидкості обертання 
диску 80 хв–1, після чого напівпровідники потрібно промивати розчином 0,5 М натрій 
тіосульфату та великою кількістю деіонізованої води. 
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Станум телурид широко застосовуються в напівпровідниковій техніці. Також він є 
перспективним як термоелектричний матеріал для середньотемпературної області (500-750) 
[1,2]. Отримання тонкоплівкового матеріалу у значній мірі розширює межі практичного 
застосування. Ще до тепер залишається до кінця нерозв’язаною задача про стабільність у 
часі електричних параметрів. Крім того, при витримці плівок на повітрі завдяки акцепторній 
дії кисню, на поверхні утворюється шар збагачений носіями р-типу провідності [3].  

У даній роботі досліджено закономірності зміни термоелектричних параметрів плівок 
станум телуриду отриманих із парової фази їх товщини на ситалових та слюдяних 
підкладках. 

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 [4]. Тонку плівку у цій моделі 
представляють складеною з двох шарів: приповерхневого (І) (область поверхневого заряду) 
завтовшки ds, концентрація носіїв струму в якому рs, а їх рухливість µs, і об'ємного (ІІ), що 
характеризується аналогічними величинами: db, рb, 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) 

( )

2 2
s s s b b b

2
s s b b

R d R dR d
d d

s + s=
s + s

;     (2) 

За умови відомих експериментальних значень σ, R, µ та об’ємних σb, Rb, µb, Sb і d, із 
даних співвідношень можна наближено визначити параметри приповерхневого шару σs, Rs, 
µs, Ss відповідно. 

Плівки станум телуриду характеризується значною концентрацією дірок, яка для 
товстих плівок досягає значень 1020 см-3, і при зменшенні товщини зростає більш ніж на 
порядок. Така поведінка концентраційних залежностей пов’язана з адсорбцією кисню 
поверхнею та його дифузією в глиб плівки. Провідність та коефіцієнт Зеебека також значно 
зростають при зменшенні товщини плівки досягаючи значень 5 103 Ом-1см-1 і 70 мкВ/К 
відповідно (рис. 1, 2), що забезпечує високі значення термоелектричної потужність S2σ ≈ 20 
мкВт/К2см. Товсті плівки мають значно нижчі значення термоелектричних параметрів σ = 1,5 
103 Ом-1см-1 і S = 20 мкВ/К, S2σ ≈ 0,5 мкВт/К2см. 

Параметри приповерхневого шару, оцінені згідно моделі Петріца (1) – (4), наведені в 
таблиці. Розраховані криві задовільно описують експериментально отримані результати 
(рис.1) за визначених значень приповерхневих електричних параметрів ds, σs, Rs, рs, µs, Ss 
(табл.).  

Видно, що концентрація дірок приповерхневого шару ns більш ніж на порядок вища за 
об’ємну для всіх зразків незалежно від роду рідкладки. Це пов’язано з процесом адсорбції 
кисню вільною поверхнею конденсатів. Товщина приповерхневого шару дуже слабо 
залежить від роду підкладки, і є дещо більшою для плівок отриманих на ситалових 
підкладках, що можна пояснити їх меншою структурною досконалістю у порівнянні з 
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зразками на слюді у яких завдяки впорядкованій структурі процес дифузії кисню вглиб 
плівки дещо повільніший.  

 
а       б 

Рис. 1. Залежності питомої електропровідності σ (а) холлівської концентрації носіїв струму р 
(б) від товщини d плівок SnTe на підкладках слюди (1, ●) та ситалу (2, ■). Точки – 
експеримент, суцільні лінії – розрахунок згідно моделі Петріца. 

 
Рис. 2. Залежності коефіцієнта Зеебека S від товщини d плівок SnTe на підкладках слюди (1, 
●) та ситалу (2, ■). Точки – експеримент, суцільні лінії – розрахунок згідно моделі Петріца. 

 
Таблиця 

Значення параметрів приповерхневого шару (s) і об’єму (b) для плівок SnTe, розраховані 
згідно двошарової моделі Петріца. 

Вид підкладки Параметри
Слюда Ситал 

ds, мкм 0,029 0,031 
σs, Ом-1см-1 7000 7000 
σb, Ом-1см-1 1070 1250 
Rs, см3Кл-1 0,002 0,002 
Rb, см3Кл-1 0,075 0,055 
рs, см-3 3,1 1021 3,1 1021 
рb, см-3 8,3 1019 1,1 1020 
µs, см2В-1с-1 14 14 
µb, см2В-1с-1 80 69 
Ss, мкВ/К 70 70 
Sb, мкВ/К 15 10 
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Зауважимо, що спостережуване зростання концентрації основних носіїв у при 
поверхневих шарах SnTe, тобто утворення р+ областей і зумовлює їх високу питому 
провідність (σs=7 103 Ом-1см-1) з однієї сторони, а з іншої зменшення рухливості дірок (µs = 
14 см2В-1с-1) у порівнянні із відповідними значеннями об’єму конденсату (σb = (1,07-
1,25) 103 Ом-1см-1, µb = (69-80) см2В-1с-1) відповідно (табл). 

Таким чином, високі значення провідності у поєднанні із значною величиною 
коефіцієнта Зеєбека плівок SnTe (рис. 1-3, табл.) дозволяють отримувати стабільний в часі 
термоелектричнй матеріал p-типу провідності який є перспективним для побудови плівкових 
мікромодулів термоелектричного перетворення енергії. 
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Ефективність використання термоелектричного матеріалу в першу чергу визначається 

його можливістю досягнення високих значень термоелектричної добротності (Z=α2σ/χ, де α – 
коефіцієнт термо-е.р.с., σ – питома електропровідність, χ – коефіцієнт теплопровідності). 
Сполуки АIVBVI перспективні напівпровідникові матеріали для створення термоелектричних 
пристроїв, які працюють в інтервалі температур від кімнатної до 800-900К. Серед плюмбум 
халькогенідів вигідно відрізняється своїми властивостями PbTe – багато долинний характер 
енергетичного спектру (N=4); низькі значення граткової теплопровідності (χг=2,09·10-2 Вт·К-

1·см-1) порівняно високі рухливості носіїв (µ≈103 см2·В-1·с-1); найбільше значення величини 
µχ-1, що веде до суттєвого зростання максимального значення термоелектричної добротності 
(Zmax) [1]. 

I. Термоелектричні властивості чистого плюмбум телуриду 
Електричний опір чистого плюмбум телуриду залежить від температури і змінюється 

як в металів: збільшується із підвищенням температури. Коефіцієнт Зеебека вказує, на те що 
зразки є n- типу, і головними носіями є електрони. Абсолютні значення коефіцієнта Зеебека 
для PbTe показують тенденцію до збільшення із зростанням температури. Різна поведінка 
електроопору і коефіцієнта Зеєбека знаходиться в добрій узгодженості із концентрацією 
носіїв і рухливістю. Наявні електричний опір і коефіцієнт Зеєбека можна пояснити шириною 
забороненої зони яка визначає мінімальну кількість енергії для переходу носіїв (електронів 
чи дірок). Ширина забороненої зони еквівалентна енергії, необхідній для переходу в зону 
провідності. Коефіцієнт Зеєбека зі збільшенням ширини забороненої зони зростає. Для PbTe 
ширина забороненої зони складає 0,32 еВ і температура власної провідності відповідає 650 К. 
При цьому опір (ρ) і коефіцієнт Зеєбека (S) описуються (рис. 1, а, б). Зразки PbTe мають 
максимальні значеннях коефіцієнта потужності S2σ при кімнатній температурі, які 
зменшується із температурою. При кімнатній температурі він становить 16 мкВт·см-1·K-2. 
Значення термоелектричної добротності (ZT) для PbTe має максимум при 723 К, ZT = 0,48 
(рис. 1, в) 

 
а) б) в) 

Рис. 1 Температурні залежності (а) електричного опору, (б) коефіцієнт Зеєбека, (в) термоелектричної 
добротності ZT для PbTe [2] 

 
II. Плюмбум телурид легований Sb і Ві 

Теоретичні дослідження показують, що включення домішок Sb можуть підвищити 
термо-ЕРС PbTe. Так як Sb має низьку розчинність у твердій фазі PbTe, очікується, що 
частина вмісту Sb, сегрегується коли відбувається поділ фаз між PbTe і Sb при охолодженні. 

Зразки PbTe із вбудованими наночастинками Sb і Bi були отримані. Так само, як і Sb, 
Bi має низьку розчинність в PbTe. Зразки з досить низькою концентрацією легуючих 
домішок, утворюють осад меншого розміру, який сприяє розсіювання фононів. Наночастки 
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Sb були виявлені в ПЕМ-зображень легованого сурмою PbTe. Кількість і розмір наночасток 
збільшується з концентрацією Sb. Граткові теплопровідності  були отримані шляхом 
обчислення електронних компонент від загальної теплопровідності із закону Відермана-
Франца. Наночастки (наприклад Sb, Bi), які мають велику масу в PbTe сприяли сильному 
розсіюванню на акустичних фононах. 

Масивні зразки PbTe:Bi 0,1-1 ат.%, були виготовлені холодним пресуванням володіли 
n-типом провідності. Питома електропровідність зростає від значень � ≈ (100-200) (Ом·см)-1 
для бездомішкового до � ≈ (700-800) (Ом·см)-1 для легованого 0,3 ат. % Sb плюмбум 
телуриду. 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 до суттєвого 
зменшення як коефіцієнта термо-ЕРС, так і питомої електропровідності досліджуваних 
зразків. 

Температурні залежності питомої електропровідності (рис. 2, а), на відміну від 
коефіцієнта термо-ЕРС, характеризуються відмінними нахилами. Визначені на їх основі 
енергії активації становлять 0,01 еВ, 0,06 еВ, 0,02 еВ та 0,03 еВ для зразків з концентрацією 
домішки 0 ат. %, 0,1 ат. %, 0,3 ат. % та 1,0 ат. %, відповідно. 

a) б) 
Рис. 2. Залежність питомої електропровідності � (а) та коефіцієнта термо-ЕРС α (б) від температури 

PbTe:Sb. Вміст Sb, ат. %: (♦) – 0; (■) – 0,1; (▲) – 0,3; (●) – 1,0. [3] 
 
З рис. 3 видно, як змінюється питомий опір (ρ) з концентрацією Bi в досліджуваному 

температурному діапазоні. Відзначимо, що ці відмінності більші при більш низькій 
температурі і стають менш значимими для T=300 К. S має дуже схожі значення як в 20% так 
і 25% зразках, хоча абсолютне значення S, |S|, більше в легованих 20% Bi зразках, як і 
очікувалося. 

 
а) б) 

Рис. 3. Залежність від температури (а) електричного опору, (б) коефіцієнта Зеєбека для PbTe:Bi. 
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III. Плюмбум телурид, легований європієм 
PbTe легований Eu це спроба хімічної вставки наночастинок в об'ємний PbTe, щоб 

зменшити граткову теплопровідність. Злитки із складом PbTe+х%Eu де (х=0.5, 1, 2 і 3) були 
синтезовані, але замість того, щоб утворювалися наночастинки Eu, спостерігалося 
збільшення густини частинок свинцю із збільшенням концентрації Eu. Одне з можливих 
пояснень токого є те, що Eu2+ замінює Pb2+ при охолодженні [19]. Ця думка підтверджується 
тим фактом, що Eu може легко утворюють твердий розчин з PbTe і EuTe, і має набагато 
більш високу температуру плавлення (1799 K), ніж PbTe (1197 K).  

Питома теплоємність для PbTe з 0,5, 1, 2, 3% Eu, має пік який спостерігається при � 
600 К для всіх чотирьох зразків. Ця температура збігається з температурою плавлення металу 
Pb. Це є прямим доказом наявності металевих частинок Pb, а інтенсивність піку є 
показником концентрації частинок Pb. Це пітверджується і температурними залежностями 
інших термоелектричних параметрів (рис. 4). 

При 300 К, граткова теплопровідності χ коливається від 1,4 Вт/м·К до 2,4 Вт/м·К і 
швидко cпадає при підвищенні температури досягає мінімального значення 0,8 Вт/м·К 
близько 650 К (рис. 4, г). Це є значне зниження в порівнянні із 2,1 Вт/м·К яке спостерігається 
для чистого PbTe. 

 
а) б) 

 
г) д) 

Рис. 4. Температурна залежність термоелектричних властивостей PbTe Eu (ат. % 0,5; 1; 2; 3): (а) 
електропровідність; (б) термо-ЕРС; (в) граткова теплопровідність, (г) безрозмірна добротність (ZT). 

 
Робота виконана згадно наукових проектів МОН України (державний реєстраційний 

номер 0113U000185). 
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Фазовий склад та структурні властивості плівок ZnO отриманих 
методом спрей-піроліза 
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Оксид цинку (ZnO) одна з найбільш перспективних напівпровідникових сполук для 

створення різноманітних приладів мікро- та оптоелектроніки [1]. Завдяки широкій 
забороненій зоні (Eg = 3,37 еВ), хімічній та термічній стабільності в атмосфері оксид цинку 
розглядається як альтернативний традиційним шарам ITO ((In2O3)0,9+(SnO2)0,1) та FTO 
(SnO2:F) матеріал для використання як прозорий струмопровідний та антивідбивний шар 
фотоелектричних перетворювачів сонячної енергії [2]. Ця сполука не містить в своєму складі 
малопоширених хімічних елементів (таких як In), має найбільшу серед бінарних сполук 
енергію утворення екситонів (60 меВ) та високу електричну провідність. Перераховані 
переваги дають можливість використовувати оксид цинку як функціональний матеріал 
ультрафіолетових лазерів, детекторів, газових сенсорів, світлоемісійних діодів та ін. [3]. 

Для синтезу плівок оксиду цинку використовується широкий спектр методів: 
магнетронне розпилення, хімічне осадження з газової фази та розчину, термічне 
випаровування, спрей-піроліз. В порівнянні з цими методами, спрей-піроліз є досить 
простим, відносно дешевим, безвакуумним методом нанесення суцільних, пористих та 
наноструктурованих плівок заданої площі на підкладках різних типів. При використанні 
цього методу, властивості тонких шарів залежать від вибору прекурсорів та фізико-
технологічних умов нанесення плівок. Найбільший вплив на властивості таких шарів чинить 
температура підкладки [4]. У зв’язку з цим метою даної роботи стало дослідження впливу 
температури підкладки на фазовий склад та структурні властивості (текстуру росту, 
орієнтаційний фактор, періоди кристалічної гратки матеріалу) плівок оксиду цинку, 
нанесених методом спрей-піролізу. 

Для отримання плівок оксиду цинку була використана лабораторна установка, яка 
описана в [5]. Як прекурсор було взято розчин дигідрат ацетату цинку Zn(CH3COO)2·2H2O та 
дистильованої води з концентрацією 0,2 M. Для збільшення ступеня розчинності прекурсору 
до вихідного розчину додавався HCl. Нанесення плівок проводилось на скляні підкладки з 
розмірами 2,5х2,5х1 мм, які були попередньо очищені за допомогою етанолу. Температура 
підкладки (Ts) змінювалась в діапазоні 473-673 К з ∆Т = 50 К. Відстань між соплом до 
поверхні підкладки склала 20 см. Для транспорту диспергованих частинок використовувався 
потік повітря під тиском 0,2 МПа. Швидкість нанесення плівок складала 2 мл/хв при об’ємі 
розпиленого розчину на один зразок 5 мл. 

Для визначення структурних властивостей та фазового складу плівок був 
використаний метод рентгеноструктурного аналізу з застосуванням рентгенодифрактометра 
Bruker D8 у Kα випромінюванні мідного аноду (λ = 0,15406 нм). Вимірювання здійснювалось 
у діапазоні кутів 2θ від 200 до 800, де 2θ – кут Вульфа-Брегга. Дифрактометричні дані 
нормувались на інтенсивність відбиття від кристалографічної площини (002). Фазовий аналіз 
проводився шляхом співставлення міжплощинних відстаней і відносних інтенсивностей від 
досліджених зразків та еталона за даними JCPDS № 01-089-1397. 

На рис. 1а представлені дифрактограми від плівок ZnO, нанесених при різних 
температурах підкладки. Як видно з рисунку, на дифрактограмах від плівок отриманих при 
температурах 473 К, 523 К, 673 К домінує лінія на кутах 35,60°-36,10°, яка відповідає 
відбиванню від кристалографічної площини (101) гексагональної фази ZnO. Для плівок, 
нанесених при Ts = 573 К та 623 К, максимальну інтенсивність мають піки на кутах 31,80° та 
34,80° отримані відбиттям від площин (100) та (002), відповідно. 
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Рис. 1. Дифрактограми (а) та залежності сталих гратки а, с і їх відношення с/а від 

плівок оксиду цинку, отриманих при різних температурах підкладки, Ts, К: 473 (1), 523 (2), 
573 (3), 623 (4), 673 (5) (положення вертикальних ліній на дифрактограмах – відповідає 
довідниковим даним JCPDS, карточка № 01-089-1397) 

 
Таким чином, аналіз дифрактограм свідчить, що зразки є однофазними та мають 
гексагональну структуру. 

Розрахунки полюсної густини Рi дозволили виявити у шарах ZnO отриманих при 
Ts<573 К – текстуру росту [100], а при Ts>573 К – [002]. Її якість залежала від температури 
нанесення шарів. 

Нами за методом Нельсона –Рілі здійснювалося ренгендифрактометричне визначення 
сталих гратки плівок ZnO, нанесених при різних режимах конденсації. Експериментально 
розраховані значення сталої гратки матеріалу лежать у інтервалі: а = 0,32477-0,32554  нм, 
с = 0,51507-0,52111 нм, с/а = 1,5822-1,6046 (рис 1 б). 

Таким чином, в даній роботі були досліджені структурні властивості та проведений 
фазовий аналіз плівок оксиду цинку, нанесених методом спрей-піролізу. Досліджено вплив 
температури підкладки на фазовий склад, якість текстури, період кристалічної гратки 
матеріалу. Визначено, що в досліджуваних зразках присутні тільки фаза оксиду цинку з 
гексагональною структурою. Встановлено, що експериментальні значення сталої гратки 
матеріалу досить добре корелюють з даними наведеними у JCPDS (a =0,3249,  с= 0,5206, 
c/a =1,602). В результаті, визначено режими отримання однофазних текстурованих плівок 
оксиду цинку з високою кристалічною якістю. 

Отримані шари можуть бути використані як вікна тонкоплівкових сонячних елементів. 
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Селенід цинку використовується для створення лазерних екранів, інжекційних 

світлодіодів, лазерів у видимій області оптичного спектра, сцинтиляційних датчиків, 
фоторезисторів, джерел спонтанного і когерентного випромінювання. Особливий інтерес 
представляє дослідження кристалів цинк селеніду, легованих перехідними металами, 
оскільки вони характеризуються внутріцентровими переходами у незаповнених 3d-
оболонках - поглинанням і люмінесценцією у інфрачервоній області оптичного спектру та 
високим квантовим виходом [1]. Вже створені лазери на кристалах ZnSe:Fe з можливістю 
перебудови довжини хвилі в діапазоні (3,77-5,05) мкм, пасивних затворів лазерів. Крім того в 
області (1,7 – 2,6) еВ виявлено присутність смуг поглинання, обумовлених внутрішніми 
переходами в іонах заліза Fe2+ [2]. 

Кристалам цинк селеніду, вирощених з розплаву стехіометричного складу під 
тиском інертного газу, притаманна слабка електронна провідність і фотолюмінесценція, яка 
представлена двома смугами у блакитній та оранжевій областях видимого діапазону 
оптичного спектра [1]. Оранжева смуга викликана рекомбінацією донорно-акцепторних пар 
(ДАП) комплексу ( )2 /

Zn SeV V− + , до складу яких входять двозарядні негативні вакансії цинку 2
ZnV −  і 

однозарядні позитивні вакансії селену SeV+ . Блакитне ж випромінювання зумовлене 
рекомбінацією вільних дірок з електронами, які зв’язані на мілких донорних рівнях, 
утворених вакансіями селену SeV+  [1]. 

Ферум при взаємодії з кристалами цинк селеніду може перебувати у двозарядному 
або трикратно зарядженому стані, можна виділити три варіанти утворення точкових дефектів 
у ZnSe:Fe, а саме, 2+FeZn  (3d6), 3+FeZn  (3d5), 2+ 3+Fe FeZn Zn

⎛ ⎞⎜ ⎟
⎝ ⎠

. При умові існування одночасно 

однозарядних та тризарядних йонів феруму у підгратці цинку 2+ 3+Fe FeZn Zn
⎛ ⎞⎜ ⎟
⎝ ⎠

 легуючий кластер 

буде мати вигляд для n-ZnSe:Fe: 

( )// •• Ч // Ч •• ••• /V V +Fe (V Fe ) V Fe +(2+ t)et tZn ZnSе 1-t Se→
. 

Крситалоквазіхімічна формула відповідно буде: 

( )( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
/Ч x • •• ••• / / •Zn Fe Zn Zn Fe V Vtx Zn S e1-t x α (1-γ)(1-δ ) 1-x α (1-γ)δ 1-x(1-α )+αγ 1-x α (1-γ) 1-xiZn

⎛ ⎞ ⎛ ⎞
⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎝ ⎠⎝ ⎠

( )( ) ( ) ( ) ( )( )( ) ( )Ч • •• •Se V V + 2 + t x + α 1- x 1 + γ + δ - γδ e' + α 1- x hx1-α 1-x αγ 1-x Se

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

.
 

Концентрації дефектів: 
2+V = AxSe

⎡ ⎤
⎣ ⎦ , ( )+V = Aαγ 1- xSe⎡ ⎤⎣ ⎦ ,

 ( )( )( )+Zn = Aα 1 - γ 1- δ 1- xi⎡ ⎤⎣ ⎦ , ( )( )2+Zn = Aαδ 1 - γ 1 - xi
⎡ ⎤
⎣ ⎦ , ( )( )( )2- +V V = A α 1- γ 1- xZn Se

⎡ ⎤
⎣ ⎦ ,

 
3+Fe = Atxi

⎡ ⎤
⎣ ⎦ ,  

( )xFe = A 1-t x,Zn⎡ ⎤⎣ ⎦ ( )( ) ( )( ) ,n = A α 1- x 1 + γ + δ - γδ + 2 + t x
 

 ( )p = Aα 1- x . 
Рівняння повної електронейтральності:  

2- + + 3+ 2+ + 2+V V + n = V + 3 Fe + 2 V + Zn + 2 Zn + pZn Se Se Sei i i
⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤⎡ ⎤ ⎡ ⎤
⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎣ ⎦⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦

. 
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Аналогічно для p-ZnSe:Fe: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
Ч // / x x •• •• •••Zn V V Fe Se V Zn Fey ty1-y(1-β)(1-ε) 1-y ((1-β)ε+β)(1-µ) 1-y ((1-β)ε+β)µ 1-y 1-t y (1-β)ε 1-ySeZn i

⎛ ⎞ ⎛ ⎞
⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

( )( ) ( )( ) ( )( )• /+2 1 - y β + ε - βε h + 1 - y ε(2 - 2β + µ - µβ) + µβ + 2 + t y e .  
У цьому випадку концентрації точкових дефектів будуть: 

( )( )( )( )2-V = A 1- β ε + β 1- µ 1- y ,Zn
⎡ ⎤
⎣ ⎦  ( )2+Zn = A(1- β)ε 1- yi

⎡ ⎤
⎣ ⎦

,

 3+Fe = Ayt,i
⎡ ⎤
⎣ ⎦

2+V = AySe
⎡ ⎤
⎣ ⎦

, ( )xFe = Ay 1- t ,Zn⎡ ⎤⎣ ⎦

( )( ) ( )( )n = A 1- y ε(2 - 2β + µ - µβ) + µβ + 2 + t y , ( )( )p = A2 1- y β + ε - βε . 
Рівняння повної електронейтральності: 2- - 2+ 3+ 2+2 V + V + n = 2 Zn +3 Fe + 2 V + pZn Zn Sei i

⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤⎡ ⎤
⎢ ⎥⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎣ ⎦⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ . 

Хром у кристалах цинк селеніду може перебувати у однозарядному, двозарядному і 
тризарядному станах ( 1Сr + , 2Сr + , 3Сr + ), крім того у тризарядному стані хром може бути в 
підгратці цинку і у міжвузлі. Легуючі кластери при цьому матимуть вигляд: 

// •• Ч / •• /V V +Сr Cr V +eZn ZnSe Se→  ; 
// •• Ч Ч •• /V V +Сr Сr V +2eZn ZnSe Se→  ; 

// •• Ч • •• /V V +Сr Сr V +3eZn ZnSe Se→  ; ( )// •• Ч // •• ••• /V V +Сr V V Сr +3eiZn ZnSe Se→ . 
Двозарядний стан домішки є найбільш стабільним для ZnSe:Cr, однак цікавим 

випадком є однозарядний стан домішки хрому, який виступає в ролі акцептора. Тоді 
накладання першого кластера на кристалоквазіхімічну формулу n-ZnSе дає наступний 
результат: 

Ч / / / Ч • ••Z n V C r S e V Vx xα 1- γ 1- x 1-α 1- x α 1- x(1-α ) + α γ 1- x S eZ n
⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞⎛ ⎞
⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎝ ⎠⎝ ⎠

⎛ ⎞ ⎛ ⎞
⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎝ ⎠⎝ ⎠  

.• •• / •Zn Zn + (x + α(1- x)(1+ γ + δ - γδ))e + α(1- x)hα(1-γ)(1-δ) 1-x α(1-γ)δ 1-x i
⎛ ⎞ ⎛ ⎞
⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

Концентрація дефектів визначатиметься залежностями: 
( )+V = Aα 1- xSe

⎡ ⎤
⎢ ⎥⎣ ⎦

, 
 

2+V = AxSe
⎡ ⎤
⎢ ⎥⎣ ⎦

,   ( )( )2+Zn = Aαδ 1- γ 1- x ,i
⎡ ⎤
⎢ ⎥⎣ ⎦

  

( )( )( ) ,2-V = A α 1- γ 1- xZn
⎡ ⎤
⎢ ⎥⎣ ⎦

-Сr = AxZn
⎡ ⎤
⎢ ⎥⎣ ⎦

,  ( )( )( )+Zn = Aα 1- γ 1-δ 1- xi
⎡ ⎤
⎢ ⎥⎣ ⎦

, 

n = A(α(1- x)(1+ γ + δ - γδ) + x) , p = Aα(1- x) ,  
Hn = n-p . 

Рівняння повної електронейтральності у нашому випадку матиме вигляд: 
2- - + 2+ 2+ +2 V + Cr +n = V +2 V +2 Zn + Zn +p.Zn Zn Se Se i i

⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤⎡ ⎤ ⎡ ⎤⎡ ⎤
⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦

 

Кристалоквазіхімічна формула p-ZnSe:Cr в даному випадку буде: 
Ч / / / / x •• ••Zn V V С r Se V Zny y1-y(1-β)(1-ε) 1-y ((1-β)ε+β)(1-µ) 1-y ((1-β)ε+β)µ 1-y (1-β)ε 1-ySeZn i

⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞
⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠

⎛ ⎞ ⎛ ⎞⎛ ⎞⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎝ ⎠⎝ ⎠ ⎝ ⎠  

.• /+2(1- y)(β+ε -βε)h +((1- y)(ε(2-2β+µ -µβ)+µβ)+ y)e
 

Концентрація дефектів визначатиметься залежностями: 
( )( )( )( )2-V = A 1-β ε+β 1-µ 1- yZn

⎡ ⎤
⎢ ⎥⎣ ⎦ , ( )-V = A((1-β)ε+β)µ 1- yZn

⎡ ⎤
⎢ ⎥⎣ ⎦ ,

 
2+Zn = A(1-β)ε(1- y),i

⎡ ⎤
⎢ ⎥⎣ ⎦

2+V = AySe
⎡ ⎤
⎢ ⎥⎣ ⎦ , 

-Cr = AyZn
⎡ ⎤
⎢ ⎥⎣ ⎦ ,

 
n = A((1- y)(ε(2-2β+µ-µβ)+µβ)+2y)

, 
p = A2(1- y)(β+ ε -βε)

. 
Рівняння повної електронейтральності: 2- - - 2+ 2+2 V + V + Сr + n = 2 Zn + 2 V + pZn Zn Zn Sei

⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤⎡ ⎤ ⎡ ⎤
⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎣ ⎦⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ .
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Результати проведених розрахунків згідно з кристалоквазіхімічними формулами 
представлені на рис. 1 -2. 

 
 

Рис. 1. Залежність концентрації 
переважаючих точкових дефектів N: 1 - 2

Se[V ]+ , 
2 - 3

i[Fe ]+ , 3 - 2
i[Zn ],+  4 - Zn[V ],−  5 - 2

Zn[V ],−  

6 - x
Zn[Fe ],  10 - Se[V ],+  11 - i[Zn ],+  12 - 2 /

Zn SeV V− +⎡ ⎤
⎣ ⎦ , 

основних носіїв 8 - p, 7 - n та холлівської 
концентрації 9 - nH  від концентрації 
легуючої домішки Fe, для p-ZnSe:Fe 
(α = 0,2·10-5 ат. частки, γ = 0,99999, δ = 0,1; 
β = 0,5·10-5 ат. частки, µ = 0,1, ε = 0,1 10-4, 
t = 0,5). 

Рис. 2. Залежність концентрації 
переважаючих точкових дефектів N: 1 - 2

Se[V ]+ , 
2 - Se[V ],+  3 - i[Zn ],+  4 - 2

i[Zn ],+  5 - 2
Zn[V ],−  

6 - x
Zn[Сr ], 10 - Zn[V ],−  основних носіїв 7 - n, 8 - p 

та холлівської концентрації 9 - nH  від 
концентрації легуючої домішки Cr, для p-
ZnSe:Cr (α = 0,1·10-4 ат. частки, γ = 0,99999, 
δ = 0,1; β = 0,1·10-4 ат. частки, µ = 0,1, 
ε = 0,1·10-4). 

 
Переважаючими дефектами у p-ZnSе:Fе є одно- та двозарядні вакансії цинку 2

ZnV −⎡ ⎤
⎣ ⎦ , 

двозарядні міжвузлові атоми цинку 2
iZn +⎡ ⎤

⎣ ⎦ , двозарядні вакансіі селену 2
SeV +⎡ ⎤⎣ ⎦  і трьохзарядні 

міжвузлові атоми заліза 3
iFe +⎡ ⎤⎣ ⎦  Як видно з рис. 1, при малих значеннях концентрації легуючої 

домішки Fe (0 – 0,4 10-5 ат. частки) є значною концентрація дірок, тобто кристали володіють 
р-типом  провідності. Із збільшенням (Fe) відбувається зменшення концентрації дірок, 
конверсія провідності з p- на n- тип ([Fe] =0,37 10-5 ат.частки) і подальше зростання 
електронів (рис.1, - крива 9) [2]. 

У кристалах p-ZnSе:Cr при невеликих концентраціях домішки Сr (0 – 0,9·10-5 ат. 
частки) переважають одно- та двозарядні вакансії цинку [ 2

ZnV − ], [ ZnV− ], які відповідають за р-
тип провідності матеріалу. Із збільшенням вмісту Cr концентрація вакансій цинку [ 2

ZnV − ] 
(рис. 2 – крива 5) зменшуються за рахунок їх заліковування. Натомість зростає концентрація 
вакансій селену [ 2

SeV + ] (рис. 2 – крива 1), а також відбувається конверсія провідності з p- на n- 
тип ([Cr] = 0,9·10-5 ат. частки) і подальше зростання концентрації електронів (рис. 2 - крива 9) 
[1]. 

 
Робота виконана згідно наукового проекту МОН України (державний реєстраційний 

номер 0107U006768). 
 

[1] М.П. Левкун, Г.Я. Гургула, В.М. Бойчук, Г.Д. Матеїк. Фізика і хімія твердого тіла. 14 
(3), сс. 581-588, (2013). 
[2] В.М. Бойчук, М.П. Вадюк, Г.Я. Гургула, Н.Д. Фреїк. Фізика і хімія твердого тіла. 13 
(3), сс. 708-714, (2012). 
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SnTe –Bi 
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вул. Шевченка, 57, Івано-Франківськ, 76018, Україна, E-mail: freik@pu.if.ua 

 
 
Станум телурид SnTe-вузькощілинний (Еgзоок≈0,2еВ) напівпровідник, область 

гомогенності якого повністю зміщена на боці хальхогену (50,1-50,9)ат.% Те, що визначає 
високу концентрацію носіїв (~1020см-3) і стабільний р-тип провідності [1-2]. 

У даній роботі представлено результати дослідження структури та термоелектричних 
властивостей тонких плівок станум телуриду легованих бісмутом, отриманих парофазним 
осадженням у вакуумі на підкладках з свіжих сколів (0001) монокристалів слюди – мусковіт 
марки СТА. 

У нашому випадку пару SnTe-Ві осаджували на свіжі сколи (0001)слюди-мусковіт за 
температури випаровування наважки Тв=870К, температура підкладок(осадження) Тп=470К 
та різних часів осадження τ=(5-360)с, що забезпечувало товщини конденсатів у межах d=(40-
800)нм. 

Отримані наноструктури досліджувалися методами атомно-силової мікроскопії (АСМ) 
Nanoscope 3a Dimentipon 3000(Digital Instruments USA) у режимі періодичного контакту. 

Вимірювання електричних параметрів плівок проводилися на повітрі при кімнатних 
температурах у постійних магнітних полях на розробленій автоматизованій установці, яка 
забезпечує як процеси вимірювання електричних параметрів, так і реєстрацію і первинну 
обробку даних, з можливістю побудови графіків часових і температурних залежностей. 
Вимірюваний зразок мав чотири холлівські і два струмові контакти.  

Аналіз АСМ-досліджень вказує на те, що важливими технологічними факторами які 
визначають механізми росту нанокристалів SnTe, їх топологію та розміри є температура Тп і 
час τ осадження. Загальною ознакою, за умов оптимальних температур випаровувався 
Тв=870 К та температури осадження Тп=470К, є те що із збільшенням часу осадження τ 
(товщини d), форма і розміри окремих наноутворень змінюються. Так, зокрема формуються 
окремі наноутворення із тенденцією до кубічних форм із латеральними розмірами, які 
зростають із збільшенням часу осадження від  ̴̴ 250 нм (τ = 5 с.) до  ̴̴ 400нм при τ =10с і  ̴̴ 
700нм при τ =210 с відповідно. Висота наноструктур при цьому зменшується від ̴̴ 25 нм. до 
18 і 9 нм відповідно для τ = 5, 10 і 210 с. Найбільш яскраво виражену кубічну форму 
наноструктури мають при часі осадження τ = 10 с. При цьому домінуючою на пізніх етапах 
росту є орієнтація нанокристалів гранями куба {100} паралельно до поверхні підкладки із 
значною їх розорієнтацією. Однак на початкових етапах формування має місце 
орієнтаційний вплив підкладки, яка зумовлює утворення пірамідальних структур із 
характерною орієнтацією (111) SnTe � (0001) слюди. 

  Зауважио що при гетероепітаксіальному рості розрізняють три різні механізми 
зародженнями [3] :при механізмі Франка-ван дер Мерве (Frank-van der Merve) реалізується  
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 а)  г) 

  
 б) д) 

       
 в) е) 

Залежність термоелектричних параметрів (а- питома провідність σ , б- коефіцієнт 
Зеєбека S , в- термоелектрична потужність S2σ , г- коефіцієнт Холла RH , д- концентрація 
носіїв Р , е- рухливість µ) від товщини парофазних конденсатів SnTe-Ві/(0001) слюда-

мусковіт. 
 

пошаровий (двомірний) ріст матеріалу конденсату B на підкладці A; при механізмі Фолмера-
Вебера (Volmer-Wyeber) – має місце острівцевий (трьохмірний) ріст В на відкритій поверхні 
підкладки А; за механізму Cтранскі-Крастанова(Stransky-Krastanow) – спочатку реалізується 
пошарвий ріст B на A з подальшим  утворенням трьохмірних острівців B на вже покритій 
підкладці конденсатом. Реалізація перших двох  механізмів визначається  співвідношенням 
енергій двох поверхонь(ЕВ,ЕА) і енергії межі розділу (ЕВА). Якщо сума поверхневої енергії 
епіктаксіального шару ЕВ і енергії межі розділу ЕВА менша за енергію поверхні підкладки ЕВ 
+ ЕВА � ЕА, тобто коли конденсат змочує підкладку, то реалізується механізм Франка-ван 
дер Мерве. Зміна величини ЕВ + ЕВА може призвести до переходу від режиму Франка-ван дер 
Мерве до режиму Фолмера-Вебера . При певній неузгодженості за сталою гратки між 
конденсатом і підкладкою має місце утворення ізольованих острівців через релаксацію 
пружних напружень, що характерно для режиму Cтранскі-Крастанова. У нашому випадку 
гетероепітаксіальний ріст наноструктур SnTe/(0001) слюда-мусковіт реалізується за 
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механізмом Фолмера-Вебера згідно якого формуються окремі нанокристали із певною 
топологічною архітектурою. 

Встановлено, що всі плівки SnTe-Ві, незалежно від умов їх 
отриманняхарактеризуються р-типом провідності. При цьому зі збільшенням товщини 
конденсату (d) провідність (σ) зростає із виходом на насичення і вже при d≈600 нм сягає 
значних величин σ=(5-6)•103Ом-1см-1 Коефіцієнт Зеєбека також зростає до значення S=(100-
120) мкВ/К, але зі зменшенням товщини конденсату d<100 нм. Таких значень не вдається 
досягнути для масивних зразків [1]. Для товстих плівок він не залежить від товщини і 
становить S≈40 мкВ/К. На основі отриманих значень σ(d) та S(d) визначено залежність 
коефіцієнта потужності Р= S2σ від товщини SnTe у конденсаті p-SnTe/(0001) слюда. Тут 
також спостерігається ріст коефіцієнта термоелектричної потужності при зменшені товщини 
яка сягає Р≈25 мкВт/К2см при d<100 нм. Що стосується інших кінетичних коефіцієнтів 
(холлівська концентрація р і рухливість µ носіїв), то їх товщині залежності мають 
протилежний характер змін: концентрація дірок спадає із збільшенням товщини конденсату, 
а рухливість-зростає. Зауважимо, що домінуючу роль у товщинній залежності σ(d) 
конденсатів відіграє, в нашому випадку, рухливість (σ=qpµ, де q елементарний заряд ), а не 
концентрація носіїв р. 

Спостережувані на експерименті стабільний р-тип провідності та високу концентрацію 
власних носіїв заряду у парофазному нестехіометричному конденсаті р-SnTe-Ві з позиції 
кристалохімічних підходів пов’язують із добудовою аніонної підгратки і формуванням 
вакансій стануму SnV   кристалічної структури [4].  

Маючи на увазі вище сказане, можна однозначно стверджувати, що власна 
концентрація дірок у парофазних конденсатах p-SnTe-Ві зумовлена дефектною підсистемою 
кристалічної структури – катіонними вакансіями SnV . Спостережуване на експерименті 
зменшення концентрації носіїв із ростом товщини також може бути зумовлене зміною 
величини надстехіометричного телуру, а саме деяким його зменшенням за час 
випаровування наважки у випарнику. Останнє веде до домінування двозарядних вакансій 
стануму 2

SnV −  над чотиризарядними 4
SnV − , що є причиною зменшення холлівської концентрації.  

Робота виконана згідно наукових проектів НАН України (реєстраційний номер 
0113U000185), ДФФД МОН України (реєстраційний номер 0113U003689) 
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Досліджено закономірності хіміко-динамічного полірування (ХДП) поверхні 
монокристалів PbTe та Pb1-xSnxTe травильними композиціями Н2О2 – НBr – цитратна кислота 
(C6H8O7), встановлено області поліруючих розчинів, розроблено та на основі отриманих 
експериментальних даних оптимізовано поліруючі травники для застосування їх в процесі 
хімічного полірування для технологічних операцій різного призначення. 

Експериментальні дослідження проводили з використанням вирощених методом 
Бріджмена монокристалів PbTe та твердих розчинів Pb0,83Sn0,17Te, Pb0,8Sn0,2Te (ІІ), а також 
одержаних з парової фази монокристалів Pb0,8Sn0,2Te (І). Травильні композиції готували, 
використовуючи 48 %-ну HBr, 35 %-ний Н2О2 та 40 %-ну C6H8O7. Швидкість травлення 
визначали за зменшенням товщини пластин до і після травлення індикатором 1МИГП з 
точністю ± 0,5 мкм. Мікроструктуру поверхні зразків після всіх етапів механічної й хімічної 
обробки досліджували за допомогою металографічного мікроскопу МИМ-7 з цифровою 
відеокамерою eTREK DCM800 (8Mpix) та настільного скануючого (растрового) 
електронного мікроскопу JEOL JCM-5000 NeoScope. 

Механічне шліфування зразків проводили водними суспензіями абразивних порошків 
марок М10, М5 та М1, після чого пластини промивали теплою H2O з додаванням 
поверхнево-активних речовин, декілька раз ополіскували дистильованою H2O і висушували 
на повітрі. Порушений при різці та шліфуванні шар товщиною ≈100-150 мкм видаляли за 
допомогою хіміко-механічного полірування (ХМП) розробленим нами травником складу (в 
об. %): 6 H2O2 – 74 HBr – 20 етиленгліколь зі швидкістю травлення vХМП ≈ 80 мкм/хв. Після 
проведення процесів хімічного травлення зразки швидко вилучали з травника і одразу 
промивали по 30 с в кожному розчині за розробленою нами схемою: 

Н2О → 15 % NaOH → Н2О → HCl (конц.) → Н2О 
Процес ХДП напівпровідників здійснювали на установці для ХДП із застосуванням 

методики диску, що обертається, при Т = 298 К та швидкості обертання диску γ = 86 хв–1. 
Вибір складів поліруючих травників проводили в концентраційному інтервалі, обмеженому 
трикутником АВС при об’ємному співвідношенні H2O2 : HBr : C6H8O7 в вершинах А, В, С: А 
– 2:98:0; В – 2:48:50; С – 10:90:0. Із відповідних залежностей “склад травника – швидкість 
травлення” встановлено (рис. 1), що більшу частину концентраційного інтервалу займають 
області поліруючих розчинів, які зменшуються при збільшенні вмісту олова в складі твердих 
розчинів. У випадку твердих розчинів Pb0,8Sn0,2Te (І) та Pb0,8Sn0,2Te (ІІ) склади поліруючих 
композицій займають приблизно 65 % усієї площі трикутника (рис. 1, в, г), а швидкості їх 
полірування змінюються в межах 3,5-18,0 мкм/хв і 3,0-16,5 мкм/хв., відповідно. Діаграми для 
PbTe і Pb0,83Sn0,17Te відрізняються від діаграм для Pb0,8Sn0,2Te, оскільки область поліруючих 
розчинів в них більша і займає приблизно 85 % площі досліджуваного інтервалу (рис. 1, а, б). 
Швидкості полірування змінюються в межах 3,0-17,0 мкм/хв для PbTe і 3,0-16,0 мкм/хв для 
Pb0,83Sn0,17Te. При цьому для всіх досліджуваних кристалів швидкості травлення в 
залежності від складу травильних сумішей Н2О2–HBr–С6Н8О7 досягають найбільших значень 
при максимальному вмісті (10 об. %) Н2О2 (вершина С на діаграмах). Мінімальні швидкості 
травлення досягаються в сумішах з найбільшим вмістом (98 об. %) бромідної кислоти 
(вершина А), а також в найбільш збагачених цитратною кислотою розчинах (вершина В на 
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діаграмах). Встановлено, що швидкості травлення PbTe і твердих розчинів Pb1-xSnxTe в 
дослідженій системі майже не залежать від вмісту в їх складі олова. 

 

 
а б 

  
в г 

Рис. 1. Концентраційні залежності (Т = 298 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–
С6Н8О7 при об’ємному співвідношенні H2O2:HBr:С6Н8О7 у вершинах А, В, С (об. %): А – 
2:98:0; В – 2:48:50; С – 10:90:0 (I – поліруючі і II – неполіруючі розчини). 

 
Для визначення лімітуючих стадій процесу розчинення PbTe і Pb1-xSnxTe в 

поліруючому травнику складу (в об. %): 4 Н2О2 + 58,5 НBr + 37,5 С6Н8О7 досліджено 
залежність швидкості травлення від температури в інтервалі Т = 285-307 К та швидкості 
обертання диску в інтервалі γ = 36-120 хв–1. Із залежностей v–1 ~ γ–1/2 випливає, що процеси 
розчинення PbTe і Pb1-xSnxTe в травниках H2O2–HBr–С6Н8О7 протікають за дифузійним 
механізмом, оскільки відповідні прямі можна екстраполювати в початок координат. Графічні 
залежності ln v ~ 1/T дали можливість визначити значення уявної енергії активації (Ea) і 
передекспоненційного множника (ln CE). Встановлено, що для всіх матеріалів при травленні 
в сумішах H2O2–HBr–С6Н8О7 значення Ea знаходяться в межах 16,1-23,6 кДж/моль, що теж 
свідчить про лімітування процесу розчинення дифузійними стадіями. 

За результатами експериментальних даних встановлено, що травники Н2О2–НBr–
С6Н8О7 дослідженого концентраційного інтервалу володіють хорошими поліруючими 
властивостями, особливо для PbTe і Pb0,83Sn0,17Te, а також характеризуються середніми 
швидкостями полірування (3,0-18,0 мкм/хв.) і можуть бути застосовані для ХДП (табл. 1). 
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Таблиця 1 
Склади травильних композицій Н2О2–НBr–С6Н8О7 для ХДП PbTe і твердих 

розчинів Pb1-xSnxTe (Т = 298 К, γ = 86 хв–1) 
 

Напівпровідник Склад травника (об. %) 
H2O2 : HBr : С6Н8О7 (40 %-на) 

Швидкість 
полірування, мкм/хв 

PbTe (2-10) : (48-98) : (0-50) 3,0-17,0 

Pb0,83Sn0,17Te (2-10) : (48-98) : (0-50) 3,0-16,0 

Pb0,8Sn0,2Te (І) (2-10) : (48-98) : (0-50) 3,5-18,0 

Pb0,8Sn0,2Te (ІІ) (2-10) : (48-98) : (0-50) 3,0-16,5 
 
Розроблено та оптимізовано методику хімічного полірування поверхні монокристалів 

PbTe і Pb1-xSnxTe травильними композиціями H2O2 : HBr : C6H8O7. Показано, що в усіх 
випадках параметри шорсткості поверхні Rz, відповідають вимогам, що ставляться до 
полірованих поверхонь напівпровідникових матеріалів. Поліровані пластини не втрачають 
дзеркального блиску впродовж тривалого часу (≈ 30 днів), а при подальшому зберіганні на 
поверхні зразків може утворюватись прозора плівка золотистого кольору, що, можливо, 
пов`язано з частковим окисленням поверхні. 

Розроблені бромвиділяючі травильні композиції мають ряд переваг в порівнянні з 
традиційними бромвмісними травниками, оскільки їх використання дозволяє: 

 уникати необхідності використання токсичного вільного Br2; 
 спростити процес приготування травильних композицій; 
 зменшити швидкості розчинення напівпровідників шляхом її регулювання 

введенням різної кількості третього компоненту (C6H8O7); 
 видаляти тонкі шари з поверхні монокристалів; 
 отримувати високу якість поверхні полірованих кристалів PbTe і твердих 

розчинів Pb0,83Sn0,17Te та Pb0,8Sn0,2Te. 
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Запаси викопного палива вичерпуються, в той час як світове споживання енергії з 

кожним роком зростає. У цих умовах необхідним стає створення і впровадження 
альтернативних джерел енергії. Термоелектричні явища, суть яких полягає у 
взаємоперетвореннях теплової та електричної енергії, лежать в основі розробки матеріалів 
для виробництва енергії з тепла і для охолодження під дією електричного струму. 

Ефективність термоелектричних метеріалів визначається безрозмірною величиною, 
добротністю (ZT): 

2
ZT T

⎛ ⎞α σ
= ⎜ ⎟⎜ ⎟χ⎝ ⎠

   (1) 

де α, σ, χ, T відповідно коефіцієнт Зеєбека, електропровідність, теплопровідність і 
абсолютна температура. Низьке значення ZT комерційно доступних термоелектричних 
матеріалів обмежує застосування термоелектричних пристроїв. Для того, щоб 
термоелектричні генератори були конкурентоспроможними на великих і потужних 
комерційних пристроях, потрібно шукати матеріали зі значно більш високим значеннями ZT. 
Спосіб підвищення ZT був знайдений недавніми дослідженнями наноструктур від надграток 
до нанокомпозитів, що забезпечило експериментальні докази того, що можна відокремити 
взаємопов'язані фізичні властивості S, σ і χ тим самим домогтися поліпшених значень ZT. А 
підвищені значення ZT нанокомпозитів робить їх перспективними для використання в 
пристроях охолодженням і рекуперації тепла [1,3].  

I. Методи отримання нанокомпозитних матеріалів 
Для отримання нанокомпозитів, термоелектричні наночастинки зазвичай готують, а 

потім ущільнюють в об'ємні тверді тіла. 
1.1. Кулькові млини 

Звичайні кулькові млини були використані для отримання великих кількостей дрібних 
часток з розміром від одного до декількох мікрометрів. Високоенергетичні кулькові млини, 
розроблені в 1970-х роках в якості промислового процесу, можуть створити наночастинки з 
розміром кілька нанометрів. Було доведено, що високо енергетичні кулькові млини є 
ефективною і потужною технікою обробки для отримання великих кількостей 
термоелектричних наночастинок із злитків протягом короткого часу. Крім кристалічних 
злитків, термоелектричні наночастки також можуть бути отримані безпосередньо з окремих 
елементів за допомогою методу високоенергетичних кулькових млинів. Наприклад, 
кристалічний Bi2Te3 нанопорошок може бути синтезований безпосередньо з елементів Bi і Te 
через механічне легування. 

1.2. Синтез солвотермальним методом 
Солвотермальний (в тому числі гідротермальний) метод синтезу наноструктур за 

допомогою розчинення у воді (або придатному розчиннику) неорганічних прекурсорів при 
підвищених температурах (вище критичної точки розчинника) і саме завдяки цьому 
утворюється тиск в автоклаві, з подальшою кристалізацією розчиненої речовини з рідини. У 
порівнянні з іншими методами підвищення температури реакції в солвотермальному методі 
може призвести до прискореного зростання кристалів яке супроводжується вузьким 
розподілом частинок за розмірами і кращими формами кристалітів. 

Ще однією перевагою цього методу є те, що можуть бути синтезовані наноструктури 
різної морфології, такі як нанопорошки, нанотрубки, багатогранні наночастинки. Крім того, 
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більшість матеріалів можуть бути розчинені у розчиннику шляхом нагрівання і тиску 
близькому до критичної точки. Такий підхід є обгрунтований для синтезу наноструктур 
широкого спектру матеріалів. Гідротермальний синтез був використаний для отримання 
наноструктур Bi2Te3, Sb2Te3, PbX (X = S, Se, Te), CoSb3 і т.д. 

1.3. Конденсація в інертному газі 
Конденсації в інертному газі є універсальним процесом, що використовується 

сьогодні для синтезу експериментальних кількостей наноструктурованих металевих і 
інтерметалевих порошків. Особливістю процесу є його здатність генерувати не 
агломерований нанопорошк, який може бути спечений при відносно низьких температурах. 
Джерело випаровування використовується для генерації часток порошку, який 
транспортується конвективно і збирається на холодній підкладці. Наночастки формуються в 
термальній зоні трохи вище джерела випаровування, через взаємодію між гарячою парою та 
набагато холоднішими атомами інертного газу (тиск в камері зазвичай (1-20) мбар). 

1.4. Хімічне осадження з парової фази (CVD) 
Хімічне парофазне осадження (chemical vapor deposition - CVD) – це хімічний процес, 

який розроблений для отримання твердих неорганічних покриттів, як правило, підвищеної 
чистоти. Суть даного методу полягає в тому, що кінцевий продукт утворюється на підкладці-
мішені (що знаходиться в найбільш нагрітій зоні), в результаті взаємодії газоподібних 
речовин-прекурсорів в гарячій зоні або термолізу пара речовини-прекурсору.  

При цьому речовини-прекурсори можуть являти собою не тільки гази але і тверді 
речовини або рідини, в цьому випадку їх випаровують у спеціальній зоні реактора, а потім 
транспортують до підкладки-мішені за допомогою газу-носія, який може бути як «інертним», 
так і брати участь в синтезі. Також можлива організація процесу без газу-носія; в цьому 
випадку експеримент виконується під динамічним вакуумом. Якщо в результаті реакції 
утворюються газоподібні побічні продукти, вони видаляються з реактора потоком газу носія 
або динамічним вакуумом. 

II. Методи компакування нанокомпозитних матеріалів 
Відомо ряд методів компактування для отримання об'ємних термоелектричних зразків 

із нанорозмірних компонент: іскро плазмове спікання, холодне пресування, спікання, гаряче 
пресування і екструзійні методи. Суть всіх методів ущільнення полягає в застосуванні 
високого тиску для компактування, а часто і досить високої температури, щоб пом'якшити 
матеріали, і щоб видалити залишки пористості, тобто досягнути високої густини без втрати 
нанорозмірних мікроструктур і збереження матеріалу хімічно чистим. 

2.1. Холодне пресування 
Холодне пресування являє собою процес, в якому порошкові матеріали стиснуті в 

інтервалі кімнатних температур. Таким чином, холодне пресування забезпечує збереження 
метастабільних нанорозмірних компонентів. Але через це, у ряді випадків нанопорошки, не 
дуже добре зв'язані, що призводить до зниження рухливості носіїв, а отже і низького 
значення ZT. 

2.2. Гаряче пресування 
Більш поширений спосіб пресування нанопорошків є гаряче пресування де, на 

додаток до високого тиску прикладеного до зразка ще використано одночасно нагрівання. Це 
призводить до кращого зв'язку між частинками, і вищої рухливості носіїв у зразку. Тим не 
менш, виникає проблема, у збереженні нанометрового розміру кристалічних зерен у 
кінцевому зразку, тому що зерно може суттєво зрости. 

Поєднання кулькових млинів і гарячого пресування є дуже привабливим з 
комерційної точки зору, тому що велика кількість нанопорошків може бути отримана в 
короткий час. З дослідницької точки зору, цей метод може підготувати багато 
термоелектричних матеріалів з різним хімічним складом і різного рівня легування, високою 
густиною. Наприклад, густина гарячо спресованих нанокомпозитів вища, ніж 98%, або 
навіть 100%. Гаряче пресування нанокомпозитів також забезпечує їх термічну стабільність 
при високих температурах і ізотропність термоелектричних параметрів.  
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2.3. Іскро-плазмове спікання 
Іскро-плазмове спікання (SPS), є новою технологією спікання, яка набирає все більшої 

популярності для виготовлення термоелектричних нанокомпозитів. У методі SPS зразок 
нагрівається імпульсами електричного струму, який тече через зразок у пуансоні. У зв'язку з 
високим струмом, при порівняно невеликих проміжках між частинками у порошку будуть 
відбуватися електричні розряди. У результаті цих розрядів створюються мікроскопічні 
електричні дуги, що призводить до створення високих температур і тисків, і до утворення 
контакту між частинками. Додатковою перевагою методу є те, що, гази і волога, які були 
адсорбовані на поверхні наночастинок усунені, а оксидний шар може бути порушений дугою. 
Згодом, відбувається джоулевий нагрів у зв'язку з протіканням струму через зразок. Так 
тепло генерується всередині в SPS, на відміну від звичайного гарячого пресування, де тепло 
забезпечується зовнішніми нагрівальними елементами, що дає дуже високі швидкості 
нагріву (> 573 К / хв) і короткий час спікання. Крім того, висока швидкість процесу гарантує 
уникнення укрупнень, порошків з нанорозмірами або наноструктурами, яке супроводжує 
стандартні способи пресування.  

III. Композитні матеріали на основі PbTe 
Плюмбум телурид (PbTe) є одним із кращих термоелектричних матеріалів для 

середніх температур (450-800)K. Високих ZT для PbTe можна досягнути використанням 
нанокомпозитів. В отриманих нанокомпозитах плюмбум телуриду з комбінованими 
нановключеннями Ag і Sb і Pb і Sb має місце фільтрація носіїв, що є причиною зростання 
коефіцієнта Зеєбека (S) і призводить до збільшення величини ZT = 1.4 при (650-700) К 
порівняно з ZT = 0.8 - 1.0 для чистого PbTe [2]. Цікавий той факт, що включення PbTe в 
матрицю PbS без утворення твердих розчинів ефективно зменшує граткову теплопровідність 
без значного впливу на електронну підсистему. Останнє обумовлено тим, що на інтерфейсі 
зерен PbS і PbTe кристалічні структури повністю є впорядкованими за рахунок 
впровадження дислокацій невідповідності. Ця ідея широко використовується для створення 
нанокомпозитів типу PbTe - SnTe та інших, так званих шаруватих структур в системі PbTe - 
Sb2Te3 які подібні до надграток. Технологічними режимами отримання зазначених 
нанокомпозитів можна змінювати відстані між надгратками і, таким чином модифікувати їх 
фононну підсистему. У таких структурах отримано ZT = 1,5 при 650К . 

 
Робота виконана згадно наукових проектів МОН України (державний реєстраційний 

номер 0113U000185). 
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Шунгіт є породою докембрійського віку, основні поклади якого знаходяться в Карелії 

(Росія). Він складається в основному з аморфного діоксиду кремнію та вуглецю з вмістом 
нановуглецевих кластерів від 5 % до 98 %. Органічна речовина шунгіту представлена в 
некристалічній і не графітизованій формі вуглецю [1, 2]. Незвичайні фізико-хімічні та 
структурні властивості шунгіту використовуються в різних промислових і екологічних 
застосуваннях, включаючи металургію, очищення води, термоліз, органічний синтез 
циклічних вуглеводнів і т. д. 

У цій роботі, зразки шунгіту різного походження (Sh-II з родовища Зажогіно та 
шунгіт з комерційного фільтра (ShF)) з різним вмістом нановуглецю досліджувалися 
методами СЕМ, ЕПР та КРС. Мета дослідження: встановлення кореляції між морфологією 
матеріалу шунгіту, особливостями його локальної структури та електронними 
парамагнітними властивостями. 

Аналіз СЕМ даних показав, що поверхня усіх досліджених зразків складається з 
кластерів мікронних розмірів. Структура шунгіту утворена сумішшю кластерів вуглецю та 
діоксиду кремнію з вкрапленнями піриту (FeS2), оксиду заліза та оксиду алюмінію. 

Зі спектрів КРС свідчить, що нановуглецева складова структури шунгіту утворена з 
досить впорядкованих sp2-гібридизованих вуглецевих кластерів. Відпал зразків призводить 
до збільшення розмірів вуглецевих кластерів, а їх структура стає більш досконалою. 

Дослідження ЕПР спектрів показують, що спінова підсистема вільних носіїв 
створюється нановуглецевою складовою шунгіту та формує асиметричний (форми Дайсона) 
сигнал спінового резонансу. Стосовно ліній L3 та L4 вперше встановлено, що їх 
характеристики та поведінка при відпалі повністю збігаються з поведінкою ЕПР ліній, що 
спостерігаються при кисневому дефіциті в діоксиді кремнію (так званих Е’ центрів) [3]. 
Раніше ці лінії пов’язували з присутністю молекул фулерена. 
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Фоторефрактивні кристали привертають увагу завдяки широким можливостям їх 
застосувань в лазерній оптиці та оптоелектроніці в якості активних середовищ динамічної 
голографії, зокрема в схемах фільтрації, корекції, синхронізації та фазового спряження 
лазерних променів, а також обернення хвильового фронту. Кристали Sn2P2S6, для яких 
властивим є поєднання фотопровідності та високих електрооптичних коефіцієнтів, 
характеризуються фоторефрактивною чутливістю в червоній та ближній інфрачервоній 
області спектру, а також порівняно великими значеннями коефіцієнта двохвильової взаємодії 
та малими часами формування гратки [1]. Легування цих кристалів таким елементом як Te 
приводить до суттєвого покращення фоторефрактивних параметрів [2], проте одночасно в 
них зростають значення коефіцієнта поглинання, що приводить до збільшення оптичних 
втрат. Ефективність дво- та чотирихвильових взаємодій, на основі яких реалізується фазове 
спряження, залежить від сукупності всіх параметрів. Тому важливою задачею є оптимізація 
параметрів нелінійного елемента, яка б забезпечувала максимальну ефективність фазового 
спряження.  

Кристали Sn2P2S6 є сегнетоелектриками-напівпровідниками з нецентросиметричною 
кристалічною структурою моноклінної сингонії, що описується просторовою групою Pn в 
сегнетоелектричній (Т<337 К) та центросиметричною P21/n в параелектричній (Т>337 K) 
фазі. Зміна фоторефрактивних параметрів даних кристалів спричинюється появою 
домішкових рівнів, що визначають максимальну амплітуду граток просторового заряду. 
Проведення розрахунків з перших принципів дозволяє проаналізувати домішкові рівнів, що 
визначають фоторефрактивні властивості кристалів Sn2P2S6. Враховуючи ідентичність 
будови зовнішніх електронних оболонок атомів сірки та телуру, можна припустити, що 
домішка Те заміщує один з атомів S. Причому, виходячи з симетрії кристалу Sn2P2S6, 
існують три можливі нееквівалентні позиції такого заміщення для парафази та шість для 
сегнетофази.  

(а) 
 

(б) 
 

Рис. 1. Енергетичні спектри кристалів Sn2P2S6 (а) та Sn2P2S6:Те (б). 
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Проведено розрахунки енергетичних спектрів кристалів Sn2P2S6 як нелегованих так і 
легованих Те, з перших принципів використовуючи програмний пакет ABINIT [3]. Отримані 
енергетичні спектри кристалів для можливих нееквівалентних позицій заміщення атомів S на 
Те в пара- та сегнетофазі. Для порівняння на рис. 1 (а) представлено енергетичний спектр 
кристала Sn2P2S6, та на рис. 1 (б) – при заміщенні сірки на атом Те першої неквівалентної 
позиції. Також побудовані карти розподілу густини валентних електронів в кристалах 
Sn2P2S6 для відповідних можливих заміщень атомів сірки на Те. Розраховані також значення 
поляризації нелегованих та легованих телуром кристалів Sn2P2S6.  

Проведено дослідження двохвильової та чотирихвильової взаємодії в кристалі Sn2P2S6 
з домішками Te. Дослідження чотирихвильової взаємодії проводилось з використанням 
схеми самонакачуваного петльового генератора (рис. 2 (а)), реалізованого на довжині хвилі 
лазерного випромінювання напівпровідникового лазера 660 нм при різних інтенсивностях 
взаємодіючих пучків. Моделювання здійснювалося шляхом чисельного розв’язку рівнянь 
зв’язаних хвиль [4] з використанням фоторефрактивних та оптичних параметрів зразка 
Sn2P2S6:Те. Результати моделювання приведені на рис. 2 (б). Виміряні ефективності фазового 
спряження узгоджуються з результатами їх моделювання шляхом розв’язання системи 
рівнянь для зв’язаних хвиль. Це свідчить про застосовність даної моделі до опису різних 
чотирихвильових  і двохвильових процесів у даних матеріалах і дає змогу розраховувати 
оптимальні параметри фоторефрактивних елементів. 

 
 

 
(а) (б) 

Рис. 2. Схема самонакачуваного петльового генератора (а). Розв’язки системи рівнянь 
зв’язаних хвиль для чотирихвильової взаємодії в кристалах Sn2P2S6:Те (при наступних 
параметрах: коефіцієнт поглинання α=0,75 см-1, коефіцієнт двохвильової взаємодії 
Г=5,3 см-1, товщина зразка L=0,6 см) (б). 
 
 
1. Grabar A.A., Jazbinšek M., Shumelyuk A.N., Vysochanskii Y.M., Montemezzani G., Günter Р. 

Photorefractive effects in Sn2P2S6. In:Photorefractive Materials and Their Applications Springer 
New York, 2007. p. 327-362. 

2. Bach T., Jazbinšek M., Montemezzani G., Günter P., Grabar A. A., Vysochanskii Y. M. 
"Tailoring of infrared photorefractive properties of Sn2P2S6 crystals by Te and Sb doping."JOSA 
B 24.7, 2007: р. 1535-1541. 

3. Gonze X., Beuken J. M., Caracas R., Detraux F., Fuchs M., Rignanese G. M., Allan D. C. "First-
principles computation of material properties: the ABINIT software project." Computational 
Materials Science, 25.3, 2002. p. 478-492. 

4.  Yeh P. Introduction to Photorefractive Nonlinear Optics. – Wiley: New York, – 1993. – 410 p. 

I3
I1 

I4 I2



Лашкарьовські читання – 2014 

    211 

Вплив складу розчинів HNO3 - HI - етиленгліколь на процес 
травлення напівпровідникових сполук на основі CdTe 

 
Гвоздієвський Є.Є., Денисюк Р.О. 

 
Житомирський державний університет імені Івана Франка, 

вул. В. Бердичівська, 40, м. Житомир, 10008: e-mail: gvozd@zu.edu.ua 
 

Хімічне травлення напівпровідників є одним з найпоширеніших операцій при 
хімічній обробці у виробництві напівпровідникових приладів та інтегральних мікросхем, 
воно також використовується при дослідженні і практичному використанні напівпровідників 
для очистки поверхні від забруднень і оксидів, видалення з поверхні порушеного шару. 
Хімічне травлення має ряд суттєвих переваг в порівнянні з іншими методами обробки. 
Відносна простота і доступність реалізації хімічного травлення не потребує складного і 
дорогого обладнання. Процес забезпечує швидке проведення і достатньо надійне отримання 
кінцевих результатів, що робить його універсальним для обробки різноманітних 
напівпровідникових матеріалів. 

Кадмій телурид та тверді розчини ZnxCd1-xTe і Cd0,2Hg0,8Te – найбільш широко 
використовувані напівпровідникові матеріали при виготовленні приладів сучасної 
електроніки. Напівпровідникові кристали твердих розчинів ZnxCd1-xTe є перспективним 
матеріалом для виготовлення детекторів рентгенівського і гамма-випромінювання, а 
основним матеріалом при створенні ІЧ-фотоприймачів, включаючи багатоелементні лінійки і 
матриці є тверді розчини Cd0,2Hg0,8Te [1, 2, 3]. 

Однак, незважаючи на широке практичне використання вказаних матеріалів та 
виготовлення на їх основі приладів, існують технологічні проблеми при виборі оптимальних 
складів поліруючих травильних композицій як для хіміко-механічного, так і для хіміко-
динамічного полірування. Саме тому виникає необхідність проведення комплексних 
досліджень процесів, які проходять на границі розділу вказаних напівпровідників з різними 
активними  рідкими середовищами з метою створення нових травильних композицій та 
режимів модифікації поверхні напівпровідникових матеріалів типу AIIBVI. 

Для проведення експериментальних досліджень використовували монокристалічні 
зразки нелегованого CdTe, а також твердих розчинів Zn0,04Cd0,96Te, Zn0,1Cd0,9Te і Cd0,2Hg0,8Te. 
Площа монокристалічних пластин складала ≈ 0,5 см2, а товщина – 1,5-2 мм. Після 
механічного полірування монокристалічні пластини приклеювали піцеїном неробочою 
стороною на кварцеві підкладки. Перед дослідженням з їх поверхні видаляли порушений при 
різці, шліфуванні і хіміко-механічному поліруванні шар товщиною 100-150 мкм в травнику 
того ж складу, в якому проводили подальше розчинення. Одночасно розчиняли 3-4 зразки. 
Протравлені пластини промивали спочатку в 1 М розчині Na2S2O3 для повного розчинення 
йоду з поверхні, потім в дистильованій воді і висушували на повітрі. 

Швидкість травлення є однією з основних характеристик травильної композиції, 
тому при розробці оптимальних складів робочих розчинів необхідно в першу чергу 
досліджувати її концентраційну залежність, тобто будувати діаграми “швидкість травлення – 
склад розчину”. Для побудови таких діаграм використовують метод симплексних ґраток 
Шефе-Гіббса, який є одним із варіантів математичного планування експерименту і дозволяє 
значно скоротити число досліджень, необхідних для вивчення багатокомпонентних систем . 
Для трьохкомпонентних травників проекції такої діаграми на площину представляють собою 
трикутник Гіббса з нанесеними в його полі лініями однакових швидкостей травлення . 

Вивчення взаємодії CdTe з розчинами системи HNO3 – НІ – C2H4(OH)2 проводили в 
концентраційному інтервалі із співвідношенням компонентів (об.%): (5-25) HNO3 : (45-95) 
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HІ : (0-50) C2H4(OH)2 (рис. 3.1) при Т = 298 ± 0,5К та γ = 82 хв.–1. Швидкість розчинення 
СdTe в досліджуваних травниках змінюється від 1 до 11 мкм/хв.  

Максимальні значення швидкості травлення спостерігаються в сумішах з найбільшим 
вмістом HI – біля кута А концентраційного трикутника. Підвищення концентрації HNO3 в 
травильній композиції  призводить до незначного сповільнення швидкості травлення до 9 
мкм/хв., а поверхня при цьому залишається полірованою. 

При розведені травильних композицій C2H4(OH)2 швидкість розчинення кадмій 
телуриду зменшується до 1 мкм/хв., при чому поверхня залишається полірованою, але на 
поверхні через деякий час спостерігається утворення плівки, що має матовий колір, яка з 
часом стає сірою (область ІІ, рис. 1.). Це може бути пов’язане з утворенням тонкого шару 
оксидів та органічних сполук, що погано змиваються дистильованою водою. 

 
Рис. 1. Поверхня однакових швидкостей травлення (мкм/хв) CdTe (Т = 293 ± 0,5К, γ= 82 хв–1) 

при об’ємному співвідношенні (HNO3 : НІ : етиленгліколь) у вершинах А, В, С 
відповідно: А – 5 : 95 : 0; В – 5 : 45 : 60; С – 25 : 75 : 0. 

 
Встановлено механізм хімічної взаємодії монокристалів нелегованого CdTe та 

твердих розчинів Сd0,2Hg0,8Te, Zn0,04Cd0,96Te і Zn0,1Cd0,9Te з сумішами HNO3–HІ–C2H4(OH)2. 
Побудовані діаграми Гіббса для даних напівпровідникових матеріалів із застосуванням 
математичного планування експерименту та встановлені межі поліруючих, не поліруючих 
розчинів в травниках складу HNO3–HІ–C2H4(OH)2. 

Отримані травильні композиції можуть бути використані для хіміко-динамічнорго 
полірування Сd0,2Hg0,8Te, Zn0,04Cd0,96Te і Zn0,1Cd0,9Te, із контрольованими швидкостями до 10 
мікрон. При цьому після полірування поверхню обробляли в 1 М розчині Na2S2O3 для 
повного розчинення йоду з поверхні, потім в ізоаміловому спирті, після цього у 
дистильованій воді і висушували на повітрі. 
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В последнее время активно исследуются тройные полупроводниковые соединения 
АIBIIICVI

2 (где AI – Cu, Ag; BIII – Al, Ga, In; CVI – S, Se, Te), и их твердые растворы (ТР). 
Указанные соединения и их ТР используются в качестве поглощающего слоя при создании 
высокоэффективных радиационно–стойких солнечных элементов (СЭ). Из указанного класса 
соединений значительный интерес представляет соединение CuInSe2 и его ТР CuxInxZn2–2xSe2 
(CIZS). 

Тонкие пленки In (~1–2мкм) наносились на поверхность пленок CIZS, полученых 
методом двухстадийной селенизации, вакуумным термическим напылением. В качестве 
омического контакта использовался слой серебра. На полученных структурах были 
проведены измерения вольт– амперных характеристик (ВАХ) и спектров 
фоточувствительности. ВАХ измеряли по методу вольтметра–амперметра в статическом 
режиме. Источником питания служил стабилизатор постоянного напряжения У1136 с плавно 
регулируемым выходным напряжением. Образец помещали в металлический экранирующий 
кожух со специальными окнами для подсветки. Электрический ток регистрировался 
микровольт– наноамперметром типа TR–1452, напряжение – цифровым вольтметром Щ6800. 
Составы исследуемых образцов приведены в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Составы образцов 

Элементы ат% № 
образца Cu In Zn Se 

1 21.11 20.74 5.4 52.74 
2 15.44 14.12 19.59 50.84 

 
Темновая ВАХ одного из барьеров Шоттки для образца 2 представлена на рисунке 1. 

Пропускное направление всегда соответствует положительному знаку напряжения смещения, 
что отвечает предсказываемому теорией Шоттки для контакта металла с полупроводником 
р–типа проводимости [1] и указывает на более высокое значение работы выхода электронов 
из металлического индия.  Фотонапряжение, как правило, было максимальным при 
освещении структур In/p–CIZS со стороны барьерного контакта, который всегда заряжался 
отрицательно относительно пленок р–типа проводимости, что согласуется с направлением 
выпрямления в таких структурах. Из рисунка 1 видно, что прямые ветви ВАХ в области 
малых напряжений подчиняются известному соотношению: 

 

 
(1) 

Коэффициент неидеальности для указанных структур, определённый из 
экспоненциальных участков ВАХ (кривая 1) β≈2.5. В запорном направлении ВАХ Барьеров 
Шоттки In–p–CIZS  до напряжений U=1B следует закону lnI=|U|1/4, характерному 
термоэмиссионному механизму токопереноса. 
С ростом напряжения прямого смещения (рисунок 3.12) U>0,6B линейная аппроксимация 
ВАХ в виде U=UOTC+rOТС приводит к значению UOTC≈0,65B и rотс ≈200 Ом при Т=300 °К 

   Результаты исследований фотовольтаического эффекта для типичных структур на 
основе CIZS пленок, полученных селенизацией стекло/ZnSe/(Cu–In) приведены в таблице 3.3. 
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Максимальная вольтовая фоточувствительность SU
m, которая всегда реализуется при 

освещении полученных поверхностно–барьерных структур со стороны барьерного контакта 
и в лучших структурах достигает SU

m ≈ 1200 В/Вт при Т = 300 °К.  

 
Рисунок 1. Стационарная ВАХ структуры CIZS  (1 – прямая, 2 – обратная ветви 

ВАХ). 
   Спектры относительной квантовой эффективности фотопреобразования η(ħω) типичных 
структур In/p–ZCIS для двух структур с низким содержанием цинка ≈6.28 ат.% и высоким 
содержанием цинка  ≈19,6 ат% приведены на рисунках 3.13 и рисунках 3.14, а в таблице 3.3 
дан ряд фотоэлектрических параметров этих структур и полупроводников, на основе 
которых такие структуры изготовлены. 

 

  

 

Рисунок 2 – Спектральные зависимости 
относительной квантовой эффективности 
фотопреобразования структуры In/p–ZCIS 

(образец № 2) при Т = 300 К в 
неполяризованном излучении при 
освещении со стороны барьерного 

контакта  

Рисунок 3 – Спектральные зависимости 
относительной квантовой 

эффективности фотопреобразования 
структуры In/p–ZCIS (образец 1) в 
неполяризованном излучении при 
освещении со стороны барьерного 

контакта (кривая 1) и со стороны пленки 
ZCIS (кривая 2) при Т = 300 К.  

 

 
Таблица 2 – Фотоэлектрические свойства поверхностно– барьерных структур In/p–CIZS (Т = 
300К). 
Образец SU

m, В/Вт ħωm, эВ ħω’, эВ 
δ 2

1 , эВ 
Eg

d, эВ 

1 840 1,7–2,4 1.05 2,5 1,02 
2 1200 1,4 – 2,5 1.02 2,4 1,21 
При освещении структур со стороны барьерного контакта фоточувствительность 

резко возрастает при энергии фотонов ħω  ≥ 0.90–0.95 эВ. Это возрастание вплоть до энергий 
ħω’ следует экспоненциальному закону и характеризуется высокой крутизной: 
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1 4030
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)(ln −÷≈= эВ

S
SS

ω
η

h ,     (2) 
что на основании [2, 3] позволяет высказать предположение о прямых межзонных 

оптических переходах в тонкопленочных четверных фазах, атомный состав которых 
приведен в таблице 1. Отклонения от экспоненциального закона в спектре η(ħω) наступают 
при энергии фотонов ħω’, которая указана в таблице 2 и стрелками на рисунках 1 и 
рисунках 2. Полная ширина спектров η(ħω) на полувысоте δ1/2 свидетельствует о 
широкополосном характере процессов фотопреобразования в барьерах на основе 
полученных поликристаллических пленок. Для лучших структур δ1/2∼ 2.5 эВ. Максимальное 
значение относительной квантовой эффективности фотопреобразования в лучших 
структурах реализуется также в широком спектральном диапазоне. Видно, что высокая 
фоточувствительность в барьерах на полученных селенизацией фазах проявляется в широкой 
спектральной области от 1.3 до 3.6 эВ, что существенно превосходит аналогичные данные 
для структур, в которых использованы пленки, полученные другими способами [4]. Это 
обстоятельство, свидетельствует о более высоком совершенстве тонких пленок  CIZS  
полученных селенизацией. 
Из рисунков 1 и 2 (кривые 2) также видно, что при переходе к освещению барьеров Шоттки 
со стороны тонкой полупроводниковой пленки спектры η(ħω) становятся узкоселективными. 
При этом ħωm ≈ ħω’ и    δ1/2 ≈ 0.15 – 0.25 эВ у разных структур. Резкий коротковолновой спад 
фоточувствительности структур связан с наступлением сильного оптического поглощения в 
пленках с приближением к ħω’, что связано с началом прямых межзонных оптических 
переходов. По этой причине слой фотогенерированных пар удаляется от активной области 
структур, что и приводит к появлению резкого коротковолнового спада η при ħω > ħω’ в 
такой геометрии фоторегистрации.  
   Поскольку диапазон концентраций Zn в полученных селенизацией пленках CIZS весьма 
ограничен, он не даёт возможности анализировать зависимость ширины запрещенной зоны 
Eg

d от состава пленок. Можно только отметить, что в полученных пленках намечается 
тенденция к возрастанию величины Eg

d по отношению к позиционно–упорядоченному 
соединению CuInSe2 с близким к его стехиометрии составом [5,6]. Важно также подчеркнуть, 
что максимальные значения Eg

d ≈ 1.21 эВ полученных селенизацией пленок CIZS 
оказываются близкими к используемым в СЭ слоев CIGS с максимальной на данный период 
эффективностью фотопреобразования [7]. 
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ТЕЛУРИДУ PbTe:Sb(Bi) 
 

Я.С. Яворський, Р.С. Яворський, Р.Я. Яремків, М.С.Сенів 
 

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 
вул. Шевченка, 57, м. Івано-Франківськ, 76018, Україна, e-mail: ppshans@ukr.net 

 
Плюмбум телурид – перспективний напівпровідниковий матеріал для пристроїв 

термоелектричного перетворення енергії, що функціонують у середній ділянці температур (500-
850) К [1, 2]. Стибій (бісмут) належить до числа найважливіших легуючих добавок у РbТе, 
введення яких дає можливість одержувати концентрації носіїв, що забезпечують максимальні 
значення термоелектричної потужності [3]. Не дивлячись на чисельні дослідження тонких 
плівок на основі плюмбум телуриду та їх успішне застосування, залишається ще чимало 
відкритих питань щодо процесів формування та комплексу фізико-хімічних властивостей [4]. 

Парофазні структури отримували випаровуванням у відкритому вакуумі наперед 
синтезованої сполуки PbTe:Bi із 1 ат.% бісмуту та PbTe:Sb із вмістом сурми 0,25 ат.%. В 
якості підкладок використовували пластини ситалу, які піддавалися попередній хімічній 
очистці, а також свіжі сколи (0001) слюди мусковіт марки СТА. Температура випарника 
змінювалася в інтервалі ТВ = (920 – 1020) К, підкладок – ТО = (420 –520) К, а час осадження τ 
складав від 3 с до 120 с відповідно. Товщину конденсату вимірювали за допомогою 
мікроінтерферометра МИИ-4. Структуру та морфологію поверхонь конденсатів 
досліджували на атомно-силовому мікроскопі Nanoscope III a Dimention 3000 (Digital 
Instruments, США). Вимірювання електричних параметрів напівпровідникових плівок 
проводили у постійних магнітних полях на автоматизованій установці УВХ-1. 

На основі результатів АСМ-досліджень процесів структуроутворення у конденсатах 
PbTe:Sb(Bi)/слюда-мусковіт, отриманих відкритим випаровуванням у вакуумі при 
температурах осадження ТО =(420-520) К і часі осадження τ = (15-300) с показано, що 
домінуючим є механізм зародження за Фольмером-Вебером при реалізації стадії нуклеації 
острівців, їх агрегування та коалесценції. Встановлено, що процес росту наноутворень 
визначається оствальдівським дозріванням, у якому переважає об’ємна дифузія, а 
сформовані наноструктури представляють собою тригональні піраміди із гранями {100} і 
основою (111), паралельною до поверхні підкладки. 

За результатами АСМ-дослідження морфологічних особливостей наноструктур 
PbTe:Sb(Bi)/ситал, отриманих відкритим випаровуванням наважки синтезованої сполуки  у 
відкритому вакуумі за різних технологічних факторів, встановлено, що підвищення 
температури осадження в інтервалі ТО = (420-520) К за сталих значень температур 
випаровування ТВ = 970 К та часу осадження сприяє росту більших за розмірами 
нанокристалітів як у латеральному, так і нормальному напрямках до підкладки. Показано, 
що час осадження конденсату τ = (15-240) с складним чином впливає на характер 
формування морфологічних особливостей: має місце багатостадійний процес, який включає  
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Рис. 1. 3D і 2D АСМ-зображення конденсатів PbTe:Sb, отриманих на підкладках із ситалу 

при різному часі осадження τ,с: 15с - а, 90с - б, 210с - в; ТВ = 970 К, ТО = 470 К. 
 

стадії нуклеації, агрегування та ріст окремих нанокристалітів. Виявлено зміну характеру 
залежності шорсткості поверхні конденсатів від температури ТО за різних часів осадження τ: 
зростання шорсткості при малих τ = (15-60) с і її зменшення при значних τ = (90-240) с 
відповідно.  

За умов реалізації електротехнічної моделі для електричного опору досліджуваних 
конденсатів встановлено залежності зміни лінійних розмірів кристалітів від їх товщини. 
Показано, що післяконденсаційні процеси у легованих тонкоплівкових структурах 
PbTe:Sb(Bi) мають місце процеси рекристалізації, пов’язані із фрагментацією чи 
укрупненням кристалів, у залежності від їх структурного стану. 

За результатами експериментальних залежностей кінетичних параметрів тонких плівок 
PbTe:Sb(Bi) від їх товщини та у рамках двошарової моделі Петріца визначено механізми 
розсіювання носіїв струму, а також електричні параметри при поверхневих шарів. Показано, 
що реалізується дифузний механізм розсіювання носіїв як на поверхні, так і міжзеренних 
межах. При цьому встановлено, що модифікований конденсат на основі плюмбум телуриду 
має стабільні на повітрі електричні параметри через значну концентрацію основних 
(електронів) носіїв, що є визначальним під час формування на їх основі елементів 
термоелектричних модулів. 

Робота виконана згідно наукових проектів НАН України (реєстраційний номер 
0113U000185), ДФФД МОН України (реєстраційний номер 0113U003689) 

Автори висловлюють вдячність П.Т. Литвину (Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. 
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Величина питомого контактного опору – один із основних параметрів, які 

характеризують омічний контакт. На сьогодні розроблено широкий спектр методів 
визначення питомого контактного опору метал-напівпровідник, оптимізованих під різні 
задачі та технологічні можливості[1-3]. Точність визначення величини питомого контактного 
опору значно залежить від точності фотолітографії через співвідношення контактного опору 
і опору товщі напівпровідника між контактами. Якщо опір товщі напівпровідника більш ніж 
на два порядки перевищує контактний опір, визначення питомого контактного опору стає 
проблематичним. Крім того можливий деякий розкид параметрів як питомого контактного 
опору контактів одного шаблону, так і неоднорідність розподілу домішки, які негативно 
впливають на точність визначення питомого контактного опору. Статистична обробка 
результатів вимірювання питомого контактного опору дозволяє збільшити точність 
вимірювання та отримати нову інформацію про досліджений зразок. 

Для прикладу взято омічні контакти на основі сильно легованого кремнію, КЕМ – 0,002 
з концентрацією легуючої домішки (миш’як) ~3·1019 см-3.  Для формування омічного 
контакту на підкладку кремнію після фотонної очистки магнетронним напиленням 
послідовно в одному технологічному циклі наносилися шари металізації Pd(20нм.)-Ti(60 
нм.)-Au(150нм.). Напилення проводилося на підігріту підкладку (Т=350°С). Методом 
фотолітографії витравлювалися маски з декількома фронтальними контактами. Шаблон 
містить шість контактів діаметрами 230, 200, 165, 135, 115 та 95 мкм, тильний омічний 
контакт - суцільний. Досліджено контакти двох типів: вихідні та з додатковим гальванічним 
осадженням товстого (1.5 мкм) шару золота. 
Дослідження вертикальної структури Au-Ti-Pd-n-Si проводилося за допомогою методу 
Кокса-Стрека [1 ]. Загальний опір вертикальної структури визначається рівнянням [1], 

t
sc R

d
tarctg

dd
R ++= )4(4

2 π
ρ

π
ρ  

де ρs – питомий опір напівпровідника, ρс – питомий контактний опір, t – товщина шару 
напівпровідника, Rt – опір тильного контакту, d – діаметр контакту. Перший доданок 
відповідає вкладу контактного опору, другий - вкладу опору розтікання по напівпровіднику, 
третій – вкладу тильного контакту в загальний опір структури. 
 

Гістограми розподілу питомого контактного опору контактів з магнетронним та 
гальванічним напиленням Au показують значний розкид значень контактного опору. Для 
визначення природи цього розкиду побудували кореляційну залежність між контактним 
опором і питомим опором напівпровідника, знайденим для кожного шаблона (6 контактів 
різного діаметру) окремо. Виявили, що спостерігається деяка від’ємна кореляція між 
результатами питомого опору напівпровідника та питомого контактного опору. Якби 
кореляція була додатньою, можна було б зробити висновок про вплив на контактний опір 
розкиду значень питомого опору напівпровідника. Від’ємна ж кореляція може вказувати на 
те, що незначна похибка у визначені опору напівпровідника впливає на значення 
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контактного опору (див. формулу 1). У зв’язку з цим, заміна визначення опору 
напівпровідника для кожного шаблону окремо на найбільш імовірне значення для усієї 
вибірки дозволить мінімізувати дану похибку та збільшити точність визначення питомого 
контактного опору (рис. 1 а, б).  
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Рис. 1. Гістограми розподілу питомого контактного опору контактів з магнетронним (а) та 
гальванічним (б) напиленням Au.  
 
Показано, що для підвищення точності розрахунку у випадку від’ємної кореляції між 
значеннями визначених з кожного шаблону питомого контактного опору та питомого опору 
напівпровідника, можна використати заміну: замість визначення питомого опору 
напівпровідника з кожного шаблону, при розрахунку контактного опору підставити 
найбільш імовірне значення, що зменшить похибку, пов’язану із точністю визначення 
питомого опору напівпровідника. Визначені величини питомого контактного опору пластин 
з магнетронним та гальванічним нанесенням золота, які лежать в діапазоні 1-2·10-5 Ом·см2. 
Розрахований т-критерій Стьюдента між вибірками складає 0,91, що не дає підстав для 
твердження про вплив верхнього гальванічного шару золота на питомий контактний опір 
досліджених контактів за даних умов дослідження.  
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The transition from bi- to triple layer graphene, synthesized by micromechanical exfoliation, has 
been investigated by Raman mapping. Raman maps of 2D and G peaks show that the changes in the 
intensity, position and FWHM of the peaks are connected with the increase of the number of the 
layer and not with the disorder or strain in graphene. 

 
1. Introduction 

Graphite is a highly anisotropic material made of weakly coupled layers of carbon atoms 
bonded in a hexagonal lattice. Its building-block, an isolated single atomic layer (monolayer) called 
graphene, could be accessed experimentally [1-4]. The electronic properties change dramatically for 
the monolayer graphene as compared to few layer and the bulk graphite. As graphene is a new 
nano-material with unusual electronic properties, its electronic, optical, thermal and other properties 
have not been studied completely yet [5-8]. Raman spectral imaging (or mapping) is a method for 
generating detailed images based on a sample’s Raman spectrum [9].  Raman mapping has proved 
to be a basic tool to gain insight into the composition of artworks' multilayered structures, is 
sensitive to material concentration, phase, stress/strain, and crystallity. 

The aim of the paper is to investigate the bi/triple layer graphene system, synthesized by 
micromechanical exfoliation, by Raman mapping and clarify if the changes obtained are connected 
with the change of the number of the layers of graphene.  

 
2. Experiment 

Graphene samples are synthesized by Scotch tape method, identified by optical microscopy, and 
then characterized by Raman spectroscopy (spectra and mapping). The thickness of SiO2 on the top 
of Si substrate is 300 nm. The Raman spectra are measured by WITec Alpha300 Raman system 
(spectral resolution of spectrometer is 1 cm−1) using a laser excitation of 514.5 nm delivered 
through a single-mode optical fiber. Using a long working distance focusing objective lenses (10x 
and 100x) with a numerical apertures NA = 0.90 and 0.80 a spot size of ~ 500 nm is obtained. With 
an incident light power of 0.2 mW heating effects can be neglected. The Raman spectra are 
measured using a grating with 1800 g/mm and a solid state cooled CCD detector. The Raman 
spectra and mapping of as-prepared graphene samples were recorded under the same experimental 
conditions. Typical acquisition times for such maps can be in the order of 1-10 sec per point (or 
longer), and thus total measurement times can be significant.  

 
3. Results and Discussion 

Raman spectra of bi- and triple layer graphene and Raman mapping for 2D and G peaks are 
investigated. Fig. 1 shows an optical micrograph and Raman spectra of a sample composed of a 
varying number of layers (double and triple) of graphene, respectivly. Raman spectra, i.e. the shape 
and the position of the 2D and G peaks (Fig. 2) confirm that the sample is composed partly of 
double and triple layer graphene. Analyses of Raman spectra showed that 2D band spectral shape is 
strongly dependent on graphene thickness (Fig. 2) and G band position is changing with the number 
of layers in graphene (Fig. 2). The Raman maps of G (Fig. 3) and 2D peaks (Fig. 4) are investigated 
to clarify if the changes of the position and FWHM are connected with disorder or strain in 
graphene or just because of the increase of the number of layers of graphene. 
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Fig. 1. Optical micrograph of Raman mapping area (a) and Raman spectra of bi- and triple layer 
graphene at excitation wavelength of 514 nm (b).  

 

 
Fig. 2. G (a) and 2D (b) peaks of bi- and triple layer graphene at excitation wavelength of 514 nm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3. Intensity (a), position (b) and FWHM (c) of G peak of bi- and triple layer graphene. 
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Fig. 4. Intensity (a), position (b) and FWHM (c) of of 2D peak bi- and three layer graphene. 
 

Analysis of the intensities, positions and FWHM of bi- and triple layer graphene system show 
that the integrated G line intensity is increased with the number of layers, FWHM and the position  
of G peak (Fig. 3) are almost the same at the transition from double to triple layer. The mapping of 
the 2D line indicates that the integrated intensity of monolayer graphene is high, but for few and 
multilayer it keep constant and FWHM is increased (Fig. 4). A large FWHM of G peak, together 
with position of G peak close to 1580 cm−1 and no D peak, fingerprint the most intrinsic samples.  

Thus, Raman mapping was performed to obtain information on film uniformity, as well as to 
investigate directly the transition from a double to a triple layer. 
 
4. Conclusion 

The Raman spectra and mapping show that the changes in the intensity, position and FWHM of 
the peaks are connected with the increased number of graphene layers and not with the disorder of 
graphene. Besides, Raman spectra show that 2D peak strongly depends on number of layers, which 
allow us to differentiate mono- from bilayer or bi-layer from triple graphene from multilayer ones. 
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Поверхневий плазмонный резонанс (ППР) це явище, яке включає поглинання р-

поляризованного світла поверхневими електронами металевої плівки (наприклад, срібла або 
золота) за певних резонансних умов, які визначаються дисперсійними співвідношеннями 
поверхневих плазмонів [1]. Ця умова резонансу надзвичайно чутлива до показника 
заломлення і товщини діелектричного середовища (середовище може бути рідиною, газом 
або твердою речовиною) у контакті з поверхнею металу. Оптичні вимірювання, які основані 
на явищі поверхневого плазмонного резонансу, широко використовуються для хімічного та 
біологічного аналізу, який базується на реєстрації адсорбції в газоподібних та рідких 
середовищах. Діагностуючі пристрої, які працюють на явищі ППР, мають високу чутливість 
до низьких концентрацій досліджуваних речовин, що дозволяє застосовувати їх у якості 
прецизійних аналітичних приладів для лабораторних досліджень в харчовій, хімічній, 
фармацевтичній промисловості, в сільському господарстві, в медицині, екології.  

Чутливість виявлення зміни показника заломлення визначається найменшим кутовим 
зрушенням мінімуму ППР, який можна зареєструвати. Цьому мінімальному зрушенню 
відповідає мінімальне реєстроване значення зміни показника заломлення. Ряд виробників 
приладів працюючих на явищі ППР для оцінки чутливості використовують значення 
зрушення мінімуму кривої ППР у відносних кутових величинах RU (RU = 8.3×10-5 кутових 
градуса, що еквівалентно одному пикограмму речовини на сенсорній поверхні ППР сенсора), 
а інші чутливість вимірюють в абсолютних значеннях показника заломлення RIU [2]. 
Причому зміна кута пропорційна концентрації речовини в аналізованому об'ємі. Тому в 
рідинах такий сенсор реагує тільки на зміну показників заломлення і поглинання середовища. 
У газовому середовищі спостерігається адсорбція компонентів домішок на поверхні сенсора, 
що призводить до підвищення концентрації в зоні чутливості в порівнянні з об'ємом. Тому 
сенсор реагує як на зміну показників заломлення і поглинання, так і на товщину 
адсорбованого шару на поверхні чутливого елементу. Величина адсорбції залежить від 
матеріалу і властивостей поверхні (шорсткості і пористості). Збільшення пористості поверхні 
чутливого елементу дозволяє збільшити відгук сенсора як при аналізі газових середовищ [3],  
так і при аналізі водних розчинів [4, 5]. Чутливість методу ППР також обумовлюється 
шириною і формою лінії поглинання, визначальної точність реєстрації положення її 
мінімуму. Тому можливий шлях значного  підвищення (на порядки) чутливості ППР сенсорів 
полягає в застосуванні способів звуження резонансного спектру. Це досягається шляхом 
розміщення в чутливій області дифракційних і голографічних структур, що створюються на 
поверхнях сенсора [6]. Звуження резонансного спектру також можливе шляхом застосування 
біметалічних шарів срібло-золото на поверхні сенсора [7] і збільшення довжини хвилі 
лазерного випромінювання збуджуючого ППР [8]. Еволюція збільшення чутливості приладів 
ППР  виглядає таким чином. У 1998 р. фірма BIACORE [9] повідомляла про досягнення 
чутливості в  2×10-5 RIU (refractive index unit), через  три роки чутливість виросла до 1×10-5 
RIU. В той же час інші автори [10] повідомляють про чутливість 1.2×10-6  RIU. У 2014 році 
фірма BIACORE  повідомляла про досягнення чутливості в  10 RU, а фірма Reichert  
повідомляла про досягнення чутливості в  1×10-7  RIU [11]. Подальше підвищення чутливості 
обмежується стабільністю частоти і шириною спектру напівпровідникових лазерів [12], 
шумами фотоприймачів і тепловим дрейфом елементів вимірювального обладнання. 
Зменшення впливу температури на чутливість приладів на основі ППР досягається 
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термостабілізацією не лише чутливого елементу, але і також усього приладу разом з 
резервуарами для досліджуваних речовин [13].  Крім того, в результаті експериментальних 
тепловизионных досліджень запропоновані оптимізовані температурні режими роботи 
приладу [14]. 

Незважаючи на досягнення значної чутливості пристроїв на основі ППР існує 
проблема забезпечення достовірності результату їх вимірювання, що обумовлено наявністю 
значних похибок у результаті вимірювання. Джерелами похибок точних пристроїв є фізичні 
фактори, котрі викликають відхилення дійсного процесу перетворення сигналу від 
ідеального, дійсного значення вихідного параметру від ідеального його значення. Процес 
перетворення сигналу в пристрої визначається параметрами структурних елементів, тобто 
тих елементарних перетворювачів з яких складається пристрій і функцією перетворення 
сигналу. Джерела похибок точних пристроїв, до яких належать і вимірювальні пристрої на 
основі явища ППР, в загальному випадку поділяються на наступні групи: теоретичні, 
використовувані при проектуанні пристроїв; відхилення характеристик матеріалів деталей; 
технологічні похибки параметрів деталей; похибки, котрі виникають при експлуатації 
пристрою [15].  

Для пристроїв на основі ППР основним результатом вимірювання є значення 
показника заломлення досліджуваного середовища. Так як фізичною величиною, котру 
безпосередньо вимірюють, є інтенсивність відбитого від чутливого елементу світла, то до 
теоретичних похибок слід віднести похибку перерахунку, яка складається з двох основних 
частин: похибка визначення мінімуму кривої ППР та похибка розрахунку показника 
заломлення досліджуваного середовища. Побудова кривої ППР виконується зміною кута 
падіння або довжини хвилі лазерного випромінювання збуджуючого ППР з певним кроком 
та вимірюванні при цьому інтенсивності відбитого від чутливого елементу випромінювання. 
Крок зміни кута падіння або довжини хвилі визначає похибку вимірювання.   Похибка 
визначення мінімуму кривої ППР може бути зменшення шляхом математичної обробки 
результатів вимірювання [16]. Похибки повязані з відхіленням характеристик складових 
елементів впершу чергу повязані з температурною залежністю параметрів елементів 
оптичної схеми, зокрема показників заломлення та довжини хвилі напівпровідникового 
лазеру, що створює температурний дрейф положення мінімуму кривої ППР [17]. До 
експлуатаційних похибок слід віднести похибку положення механізму виконуючого 
сканування по куту чи по довжині хвилі (обертання призми ПВВ чи монохроматора). Ця 
похибка може зростати в процесі експлуатації ППР пристрою внаслідок зносу деталей 
обертаючого механізму та теплового розширення елементів його конструкції.  

Враховуючи значну кількість джерел похибок, котрі мають місце в пристроях на 
основі ППР, постає задача створення комплексної математичної моделі цих похибок, що 
дозволить не тільки підвищити ефективність створення нових пристроїв на основі ППР 
шляхом оптимізації їх параметрів та доцільного вибору матеріалів і конструкції на стадії 
розробки, але також дозволить розробити математичні та технологічні механізми 
компенсації цих похибок. 

Поставлена задача вирішувалась створенням математичної моделі джерел похибок на 
основі попередніх практичних досліджень  зроблених автором. Прототипом для створення 
моделі став ППР спектрометр «ПЛАЗМОН-71» розроблений в Інституті фізики 
напіпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України.  Результати чисельного моделювання  
показали ефективність використання створеної моделі для вдосконалення існуючих 
пристроїв на основі поверхневого плазмонного резонансу. 
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Розповсюдженість робототехнічних засобів породжує  підвищену увагу до оптимізації їх 

будови за різними критеріями, які відповідають галузям застосування автоматизованих 
пристроїв та систем. Зараз в робототехніці актуальним є розв’язання таких задач: 1) 
орієнтація в оточуючому середовищі (як по заданій мапі, так і в звичайних природних 
умовах, у 2D- та 3D-просторі); 2) пошук шляху. При цьому розробникам роботів необхідно 
побудувати механічні елементи, розробити мікроелектронні засоби, реалізувати сенсорну 
підтримку та створити відповідне прикладне програмне забезпечення. В цьому програмному 
забезпеченні треба розподілити та виділити на визначений квант часу відповідні ресурси для 
обробки даних. В якості цих ресурсів зазвичай враховується процесорний час, потрібний 
обсяг оперативної та постійної пам’яті, необхідні периферійні пристрої та пропускна 
здатність комунікаційних систем. Однією з таких операції є пошук шляху між двома точками 
по заздалегідь заданій мапі – типова задача для технологічних роботів-маніпуляторів та 
мобільних роботів, які використовують процесори з обмеженою потужністю, а також 
відповідні маніпулятори для дослідження та впливу на навколишнє середовище. 

Метою роботи є створення програмного забезпечення мобільного робота-маніпулятора, 
яке потрібно для пошуку шляху між двома точками двовимірного простору, а також 
чисельна оцінка необхідних обчислювальних ресурсів для виконання відповідних обчислень. 

Розглянемо типову задачу для робота-маніпулятора – рух у заздалегідь задану точку 
згідно відомого 2D-простору. Ця функція реалізується повністю програмно. Типовими 
алгоритмами вирішення такої задачі з можливістю оптимізації за критеріями швидкодії та 
витрат пам’яті є відомими: 

1) хвильовий алгоритм (знаходження шляху із заданої точки на мапі до іншої заданої); 
2) «А-зірка» («A-star» або A* –пошук найкоротшого шляху між двома вершинами з 

використанням евристичних функцій). 
Ці алгоритми дають гарні результати при малих розмірах мапи та припущенні, що 

кінцевої точки досягти можливо. При збільшенні кількості вершин, завдання пошуку 
найкоротшого шляху ускладнюється витратами процесорного часу на можливі варіанти 
пошуку, а, особливо, якщо цілі досягти неможливо. В хвильовому алгоритмі в найгіршому 
випадку нам доведеться опрацювати всю мапу. В алгоритмі «A-зірка», якщо ми вийдемо за 
теоретичні межі поліноміальної складності (тобто за межі евристичної оцінки відстані від 
початкової точки до кінцевої), то ми отримаємо експоненціальну складність. Саме для того, 
щоб уникнути зайвих проходів та витрат процесорного часу, був розроблений метод «поділу 
на області». 

Запропонований метод використовує початкову обробку мапи, щоб дізнатися чи можливо 
досягти цілі. Далі прокладається можливий оптимальний маршрут, а після цього 
застосовується один із двох згаданих алгоритмів. Метод базується на тому, що мапа спочатку 
ділиться на більші за розміром клітини (області), які кратні розміру мапи. Далі 
встановлюється зв’язок між областями за допомогою матриці суміжності (застосовується 
теорія графів). При наявності сформованої матриці зв’язків між ними будується оптимальний 
маршрут з використанням алгоритму Дейкстри. Цей маршрут складається з областей, по 
яким можна рухатись, і в які можна потрапити. Далі, використовуючи один із відомих 
алгоритмів пошуку шляху на 2D-мапі, будується потрібний шлях.  
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Рис. 1. Практична реалізація запропонованого методу 

 
На рис.1 подано приклад практичної реалізації запропонованого методу. Тут бачимо 

результати використання поділу на області та подальшої обробки за допомогою Хвильового 
алгоритму. В розглянутому випадку хвиля поширюється у восьми напрямках. Поле має 
розмір 16х16. Воно поділене на області розміром 4х4, оскільки 4 кратне розміру мапи. 
Заштриховані ділянки є недоступними. Шлях прокладено між точками старту S та фінішу F. 
Цифрами на мапі позначено фронти хвиль. 

Проведений експеримент показав, що при використанні звичайного хвильового 
алгоритму (без застосування поділу на області), було зроблено та сама кількість кроків, але 
оброблялося все поле. В результаті час пошуку дорівнював 3,1 мс, у випадку застосування 
методу «поділу на області» час обробки інформації зменшився до 2,3 мс. Таким чином, 
використання методу дозволяє пришвидшити обробку на 25…30%. 

Особливістю запропонованого методу є потреба в додаткових обсягах оперативної 
пам’яті. Це збільшує складність самого методу (кількість виконаних операцій) з O(N2) до 
О(N3), де N  – кількість операцій, що витрачаються на побудову поля та розбиття його на 
області. Але слід відзначити, що такий метод в багатьох практичних випадках дає середній 
результат проміж двох розглянутих алгоритмах, оскільки виключає додаткову перевірку на 
досяжність кінцевої точки.  
       Запропонований метод має ряд позитивних рис: 

1) дозволяє дізнатися чи можна потрапити до потрібної точки, не досліджуючи при 
цьому усю мапу, а аналізуючи тільки обмежену кількість областей, та без зайвих 
проходів знайти шлях до фінішної точки; 

2) дає можливість при використанні довільних алгоритмів пошуку шляху не робити 
зайвих проходів, а рухатись визначеними областями, використовуючи для аналізу 
попередньо звужений простір; 

3) пришвидшує обробку інформації на 25…30%. 
Однак для реалізації методу необхідно мати в обчислювальній системі додаткові обсяги 

оперативної пам’яті, що обмежує його ефективність при пошуку шляху на мапах розміром 
більш, ніж 300х300 елементів. 
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The project is devoted to investigation of modifications and improvements of ion-sensitive 

electrodes based on ion-selective field effect transistors (ISFETs) for creation of biosensors for 
different purposes such as ecological monitoring, control of food quality and diagnostics in 
medicine. This work is being performed in the Institute of semiconductors physics and Institute of 
molecular biology and genetics of NAS of Ukraine. 

Design peculiarities of developed differential ISFET electrodes and theirs characteristics as 
pH-sensors could be found elsewhere [1, 2]. Suffice it to say that developed ISFET electrode 
consists of pair of p-channel MOS transistors with Si3N4 gate dielectric surface changing its 
potential with varying of H+ protons concentration in solution. In order to create biosensor the gate 
surface of one ISFET is covered (by means of covalent bonding) with blank protein membrane 
while sensitive ISFET - with some kind of bioselective enzyme immobilized in analogous protein 
membrane [3]. Such biosensors are highly valuable in ecological monitoring, control of food quality, 
diagnostics in medicine.  

The process of research and development of biosensors based on ISFET electrodes requires 
modification of the dielectric surface layer by applying substances of different nature (silanization, 
chemical and biological modification). These tend to be the first stage in order to achieve robust 
chemo- or bioselective membranes. Some modification operations may require both heating of 
assembled ISFETs and irradiation with ultraviolet light, which can adversely affect properties or 
damage electrodes. Effects of the above treatment require investigation to identify statistical 
dependencies of changing theirs characteristics for these results to be used in future when providing 
modifications. In fact, treatment with ultraviolet radiation when polymerizing active and reference 
membrane on ISFET may cause a change in the threshold voltages which result in electrode 
probably will have significant asymmetry of the transient characteristics, thus it would be hard in 
practice to measure the devices in differential mode. At the same time, the impact of high 
temperatures on the assembled ISFET electrode leads to detachment of the crystal sealing and 
breaking away the contacts from contact pads. Experiments provided show that the maximum 
temperature of the heat treatment of ISFET electrodes in the oven with simple heat element was 
near 130 ºC for 2 hours treatment. Approximately 10% of the electrodes suffered from shifts of the 
current-voltage characteristics and increasing the difference between operating points. This drift 
remained within 2 days after exposure. After irradiation by UV lamp, the surface states drift due to 
relaxation process almost disappears within the first 10 days of storage. The threshold voltage level 
returns from -(0.5 .. 0.4) V immediately after UV-irradiation to -(1 .. 0.9) V after the following 10 
days of storage. 

Before being widely introduced into biomedical applications challenges exist to be 
completed such as insufficient sensitivity and selectivity which  led us to try out various approaches 
of sensitive surface modifications.  

Firstly, technological operation of surface silanization from 2% aminopropyltriethoxysilane 
(APES) solution in toluene was provided to increase covalent bonding strength of enzyme 
membranes and to deposit Au or Ag nanoparticles for further experiments. Accordingly to results of 
measurements of silanized ISFETs’ characteristics, it can be concluded that pH-sensitivity is not 
decreasing comparing to clean (after 20 min. handling in chromic mixture K2Cr2O7 + H2SO4) 
ISFETs and tends to be at level of 48 mV/pH. This could be explained by the fact that silane bonds 
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Si-OH groups on the surface and leaves amino Si-NH2 groups free which are responsible for pH-
sensitivity of Si3N4 dielectric. Also such non-ideal characteristic of ISFETs as hysteresis was 
decreased from 0.4-0.5 pH to less then 0.1 pH when providing measurements in buffers with pH 
changing in following order 7=>10=>7. Decreasing of the hysteresis effect can be explained by the 
fact that silanol groups, which are always presented on the surface of silicon nitride in addition to 
amine groups, are bound by silane and no longer participate in the exchange of protons from an 
aqueous solution while amine groups remain unbound. Thus, the main contribution to hysteresis of 
ISFETs based on silicon nitride is made by silanol groups. As a matter of fact, the surface density of 
amine groups compared to silanol can serve as a criterion for quality pH-sensitive layer for ISFET 
sensors. 

Deposition of Ag nanoparticles of 20-25 nm size obtained by reduction from NaBH4 and Au 
nanoparticles 10 nm size from colloid solution introduced no significant change to characteristics of 
pH-sensitivity. Despite the fact that enzyme membranes showed more robust bonding with silanized 
surface than with clean one, preliminary experiments showed the sensor response decreased so 
happened with membranes deposited on nanoparticles. 

 

 
Fig.1. Comb-shaped gold electrodes on the gate surface of differential ISFET crystal. 
 
Secondly, utilizing comb-shaped gold pseudo-reference electrode (Fig.1) on dielectric 

surface was investigated due to substitute Ag/AgCl glass reference electrode when providing 
differential measurements. Another possible usage of gold electrodes may be providing electrical 
contact to deposited conducting polymer films which tends to be another prospecting field of 
developing ISFET biosensors.  

Perspective of this work is to create bioselective elements with significantly improved 
stability and reproducibility of biosensor responses by immobilization of enzymes on micro-, 
nanoparticles and different variants of modified electrodes, thus indicating promising use of these 
materials. 

 
References 

 
1., О.Л. Кукла, С.В. Лозовой, О.С. Павлюченко. С.Н. Нагибин. Исследование 

метрологических параметров датчиков на основе рН-чувствительных полевых транзисторов 
// Технология и конструирование в электронной аппаратуре. – 2013. - № 2-3. – С. 61-68.  

2. S. V. Lozovyi,O. L. Kukla,O. S. Pavluchenko, Yu. V. Goltvianskyi, M. M. Prischepa. 
Calculation of electro-physical parameters of ion-selective field effect transistors: theoretical and 
practical aspects // Sensor Electronics and Мicrosystem Technologies. –  2013. – T. 10. – № 2. – P. 
50-61.  

3. Sergei V. Dzyadevych, Alexey P.Soldatkin, Anna V. El’skaya, Claude Martelet, Nicole 
Jaffrezic-Renault. Enzyme biosensors based on ion-selective field-effect transistors // Analytica 
Chimica Acta. – 568. – 2006. –  P. 248–258. 



Лашкарьовські читання – 2014 

    231 

Імпеданс спектроскопія неідеальних гетеропереходів n-TiO2/p-Si 
 

Мостовий А.І.1, Брус В.В.1, Мар’янчук П.Д.1  
 

1Кафедра електроніки і енергетики, Чернівецький національний університет імені 
Юрія Федьковича, вул. Коцюбинського, 2, Чернівці, Україна 58012, e-mail: 

p.maryanchuk@chnu.edu.ua 
 

Розвиток фізики і технології напівпровідникових гетеропереходів – один із основних 
напрямків дослідження в галузі сучасного матеріалознавства і напівпровідникового 
приладобудування. На даний час різні гетеропереходи широко застосовуються в електроніці, 
телекомунікаційних системах, лазерах і фотовольтаїці [1]. 

Таке зацікавлення до напівпровідникових приладів на основі гетеропереходів вимагає 
розвитку точних методів для дослідження їх електричних і фотоелектричних властивостей. 
Однак, внаслідок деяких причин, дослідження електричних властивостей гетеропереходів 
суттєво ускладнене порівняно з гомопереходами.  

Імпеданс спектроскопія – це потужний інструмент для дослідження 
напівпровідникових матеріалів і структур на їх основі [2]. Цей метод дозволяє аналізувати 
окремо вплив різних компонент еквівалентної схеми напівпровідникової структури. Імпеданс 
спектроскопія широко використовується для дослідження напівпровідникових 
гетеропереходів, які є набагато складнішими для аналізу у порівнянні з гомопереходами, в 
основному внаслідок наявності поверхневих станів [3]. 

В даній роботі виміряно імпедансні 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 [4]. 

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].                                                                                                                                

Імпедансні характеристики гетероструктури n-ТiО2/p-Si вимірювали за допомогою 
LCR метра BR2876 (MCP Lab Electronics).  

На рис. 1 представлено спектральний розподіл уявної частини імпедансу 
гетероструктури n-TiO2/p-Si, виміряний при різних зміщеннях. 

 

 
Рис. 1. Спектральний розподіл уявної частини імпедансу гетероструктури n-TiO2/p-Si. 

 
На рис. 1 показано вплив поверхневих станів на спектральний розподіл уявної частити 

імпедансу Z". Положення першого піка (низькочастотний пік) спектру зміщується в 
напрямку високих частот зі збільшенням прикладеної напруги. Наслідок впливу поверхневих 
пасток – це другий пік, який розміщений у високочастотній області [5]. Як видно з рисунку, 
максимум другого піку зменшується із збільшенням прикладеної напруги. Його амплітуда 
дорівнює Rss/2 (де Rss – опір, пов'язаний з перезарядкою поверхневих станів).  
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В последнее время развитие полупроводниковой электроники тесно связано с 

разработкой приборов на основе III-нитридов: GaN, AlN, InN и твердых растворов на их 
основе. Эти полупроводники и их соединения широко используются в оптоэлектронике, 
поскольку имея ширину запрещенной зоны 3,4 эВ, 6,2 эВ и 0,7 эВ соответственно, позволяют 
перекрыть широкий диапазон электромагнитного излучения в области видимого диапазона 
[1]. До недавнего времени InN оставался наименее изученным, из-за сложностей его 
получения, обусловленных низкой температурой диссоциации и высоким равновесным 
давлением InN, которое возрастает с ростом температуры [2]. Преимуществом InN является 
высокая подвижность носителей 4,2·107 см/с, что делает этот материал перспективным для 
создания высокоскоростных полупроводниковых приборов. Реализация всех его свойств для 
создания приборов невозможна без создания надежных омических контактов к InN [1]. 

Из-за трудностей получения объемного нитрида индия, его выращивают на 
чужеродных подложках. Для уменьшения несоответствия решеток и, как следствие, 
дефектов в нитриде индия большое значение при росте имеет нитридизация поверхности 
подложки, например Al2O3, или создание буферного слоя, в роли которого часто 
используется GaN. Нами исследовались омические контакты к эпитаксиальным слоям n-InN 
с концентрацией носителей ~1018 см-3 толщиной 570 нм выращенным методом молекулярно-
пучковой эпитаксии с плазменной активацией на подложке из Al2O3, покрытой буферным 
слоем GaN толщиной 880 нм. Омические контакты формировались методом 
последовательного вакуумного напыления слоев металлизации Pd-Ti-Au на подогретую 
подложку до Т=300°С.  

Из-за различия параметров решеток Al2O3, GaN и InN, которое достигает ~10% в 
случае GaN и InN, система характеризуется высокой плотностью дислокаций. В отличие от 
классических механизмов токопереноса, таких как термоэлектронная эмиссия, полевая 
эмиссия и термополевая эмиссия, проявляющихся отсутствием температурной зависимости 
удельного контактного сопротивления (ρс) в случае полевой или слабой зависимостью ρс(Т) в 
случае термополевой эмиссий [3, 4], для полупроводников с высокой плотностью 
дислокаций характерен механизм токопереноса по металлическим шунтам с диффузионным 
ограничением носителей тока. Этот механизм обусловлен формированием металлических 
шунтов на дислокациях, на торцах которых формируется обогащающий изгиб зон, что 
проявляется в росте ρс с увеличением температуры [5-9]. Модель механизма токопереноса по 
металлическим шунтам с ограничением диффузионным подводом носителей, позволяющая 
учитывать плотность проводящих и рассеивающих дислокаций, была предложена в работах 
Саченко А.В. и др. [7-9]. В работе [9] также отмечена возможность описания с помощью этой 
модели и падающих зависимостей ρс(T). 

Полученный в данной работе контакт характеризовался линейной симметричной 
вольт-амперной характеристикой, что свидетельствует о формировании омического контакта 
в контактной системе Au-Ti-Pd-n-InN. На рис.1 показан скол контактной структуры с 
указанными слоями. Пленка GaN также как и InN характеризуется колончатой структурой с 
высокой плотностью дислокаций, что подтверждается результатами исследования скола 
контактной структуры полученной с помощью растровой электронной микроскопии. Из 
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результатов Оже спектроскопии, показанных на рис. 2, видно, что омический контакт 
формируется за счет взаимодействия компонент металлизации с InN. 
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Рисунок 1 Скол контактной структуры Au-Ti-
Pd-n-InN, полученный с помощью растровой 
электронной микроскопии  

Рисунок 2 Профиль распределения 
компонент омического контакта Au-Ti-Pd-n-
InN, полученного методом Оже 
спектроскопии 

 
Величина удельного контактного сопротивления (ρс) измерялась методом TLM с 

линейной геометрией контактных площадок (LTLM) [10]. В результате измерений при 
комнатной температуре была получена величина ρс=1,7·10-5 Ом·см2. При исследовании 
зависимости удельного контактного сопротивления была выявлена немонотонная 
зависимость ρс(Т) в интервале температур 77-380 К. 
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Рисунок 3 Величина удельного контактного 
сопротивления омического контакта Au-Ti-
Pd-n-InN, полученная методом TLM с 
линейной геометрией контактных площадок 

Рисунок 4 Температурная зависимость 
удельного контактного сопротивления 
омического контакта Au-Ti-Pd-n-InN (точки 
— эксперимент, линия — теория). 

 
Полученную экспериментальную зависимость ρс(Т) удалось описать c помощью 

модели токопереноса по металлическим шунтам с ограничением диффузионным подводом 
носителей заряда предложенной в [9]  
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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) 
Указанные в формуле (2) подвижности можно описать с помощью соответствующих 

соотношений [11]: 
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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,  , K2(η) - 
модифицированная функция Бесселя второго порядка, B - размерный коэффициент, 
определяемый выражением )28/()( 2/5232

0
2 mqkcB sl σπεε= h , σ=-λ/2qc, λ - линейная 

плотность заряда дислокационной линии, c - постоянная решетки в [0001] направлении. 
Таким образом, получены омические контакты Pd-Ti-Au к эпитаксиальным пленкам 

n-InN с концентрацией носителей ~1018 см-3, которые характеризуются малой величиной 
ρс~10-5 Ом·см2. Зависимость ρс(Т) удалось описать с помощью модели токопереноса по 
металлическим шунтам с диффузионным ограничением носителей тока в предположении 
плотности проводящих дислокаций 1,3·109 см-2. 
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Величина гігантського магнітоопору (ГМО) у тришарових плівкових зразках типу 

ФМ/НМ/ФМ, де ФМ − шари 3d-феромагнітного металу, а НМ − шар немагнітного металу, 

суттєво залежить від структури та стану поверхонь шарів (однією з основних характеристик 

стану поверхні окремого шару є шорсткість) на межі їх розділу [1]. Вивченню впливу якості 

міжфазних границь на електрофізичні та магніторезистивні властивості присвячена значна 

кількість робіт (див., наприклад [1, 2]). Показано, що коли спінові асиметрії (залежність 

розсіювання електронів провідності від напрямку спіну) для об’ємного і міжфазного 

механізмів розсіювання електронів однакові, то амплітуда ефекту ГМО збільшується зі 

збільшенням шорсткостей. Коли ж спінові асиметрії різні, то амплітуда ГМО при деяких 

параметрах шорсткостей має мінімум. Оскільки одним з ефективних засобів впливу на 

мікроструктуру і топографію поверхні плівки є відпалювання, то нами були проведені 

відповідні дослідження структури та топографії контактуючих поверхонь (інтерфейсів) 

плівок Fe та Cu/Fe у невідпаленому та відпаленому за температур 550 К та 700 К станах. 

Плівкові зразки з товщиною шару заліза 30 нм та міді 15 нм були отримані на скляних 

полірованих підкладках (П) у вакуумній установці ВУП-5 за кімнатної температури. 

Товщина шарів у процесі осадження оцінювалася за часом і швидкістю конденсації та їх 

опором і в подальшому вимірювалася за допомогою інтерферометра МІІ-4. Аналіз рельєфу 

поверхні здійснювався методом атомно-силової мікроскопії (АСМ) за допомогою 

скануючого зондового мікроскопа NanoScope IIIa Dimension 3000TM в режимі періодичного 

контакту на повітрі (контроль вертикальних переміщень не гірше 0,025 нм). Обробка 

результатів (визначення середньоквадратичної шорсткості поверхні зразків та середнього 

діаметру зерна) проводилася за допомогою програм «ФемтоСкан Онлайн» та модуля 

обробки зображень NT-MDT «Image Analysis 3.5». Результати розрахунків представлені в 

таблиці. 

Всі зразки мають полікристалічну структуру, а поверхня невідпалених зразків 

складається із зерен округлої форми. Було виявлено, що мідь у значній мірі змінює 

топографію поверхні плівки Fe. Максимальний перепад профілю для невідпалених плівок Fe 

складає до 40 нм, а для невідпалених плівок Cu(15 нм)/Fe(30 нм)/П – до 20 нм. Діаметр зерен 

зменшується від D = 150-200 нм (Fe) до D = 25-60 нм для Cu/Fe/П. В роботі [3] були 

досліджені плівки Fe в інтервалі товщини від 20 нм до 270 нм, отримані магнетронним 
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напиленням та зроблено висновок про те, що плівки заліза мають чітко виражену глобулярну 

будову, в якій глобула представляє собою конгломерат кристалітів, і її середній розмір 

перевищує розмір кристалітів в 2-5 разів. Аналогічні результати (на основі досліджень 

рентгенівської дифракції, атомно-силової та растрової мікроскопії) отримані в роботі [4] для 

системи Fe/Cu/Fe. Ймовірно, така ситуація спостерігається і в нашому випадку, що пояснює 

досить значний розмір зерен на поверхні для невідпалених плівок Fe. 

Таблиця  

Значення середнього розміру діаметру зерна D та середньої квадратичної шорсткості Sq 

Fe/П Cu/Fe/П Твідп Sq, нм D, нм Sq, нм D, нм 
300 К 7,5-8,8 150-200 3,1-4 25-60 
550 К 6,8-7,6 85-100 9-9,5 40-70 
700 К 0,2-0,3 110-120 3-3,4 60-90 

 

Після відпалювання в надвисокому безмасляному вакуумі за температури 550 К на 

поверхні плівки Fe спостерігаються зерна з середнім діаметром D = 85-100 нм, а на поверхні 

плівки Cu/Fe/П – зерна з середнім діаметром D = 40-70 нм. Величина шорсткості поверхні Fe 

становить Sq = 6,828-7,476 нм, а для поверхні Cu/Fe/П збільшується до Sq = 8,965-9,482 нм. 

Відпалювання цих зразків за температури 700 К призводить до деякого збільшення діаметра 

зерен D = 110-120 нм (для Fe) та D = 60-90 нм (для Cu/Fe/П). Але у випадку Fe поверхня 

плівки більш суттєвого згладжується (Sq = 0,170-0,332 нм) у порівнянні з поверхнею Cu/Fe/П 

(Sq = 3,027-3,443 нм), при чому на поверхні міді з'являються мікроотвори, що означає 

порушення структурної суцільності НМ шару (поява "містків", якими наступний шар ФМ 

металу зв'язується з шаром Fe), що приводить до зникнення ефекту ГМО. 

Отже, в результаті відпалювання за температур 550 К та 700 К для плівок заліза 

середньоквадратична шорсткість зменшується, а середній діаметр глобул залишається 

практично незмінним. Для плівок Cu/Fe, шорсткість різко зростає після відпалювання за 

температури 550 К, а потім після відпалювання при 700 К зменшується до вихідного 

значення. Середній діаметр зерен на поверхні плівки в результаті відпалювання зростає в 1,5 

– 2 рази. 
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Флюоресценція органічних барвників поблизу плазмон-
генеруючих наноструктур золота та срібла 

 
Литвин В.К., Лопатинський А.М., Чегель В.І. 

 
Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова Національної академії наук України, 

03028, м.Київ-28, просп. Науки, 41 
 

Поверхнево-підсилена флюоресценція широко застосовується в біонаносенсориці [1]. 
Актуальність та широке розповсюдження цього явища пов’язане, перш за все, з можливістю 
зміни флюоресцентного сигналу барвника (підсилення чи затухання), що знаходиться 
поблизу високопровідних наноструктур (ВН), здатних генерувати локалізований 
поверхневий плазмонний резонанс. На результуючий сигнал флюоресценції суттєво 
впливають такі фактори: розмір та форма металевих наноструктур, відстань від наноструктур 
до молекули флюорофора, величина перекриття спектру плазмонного резонансу ВН та 
спектру флюоресценції барвника [2, 3]. Ключовим моментом в представленій роботі була 
оцінка можливості використання плазмон-генеруючих острівцевих ВН для підсилення 
флюоресценції органічних барвників. Виходячи з цього, з використанням методів 
флюоресцентної спектроскопії та спектроскопії поглинання було проведено 
експериментальні дослідження рівня сигналу флюоресценції барвників родаміну 6Ж (Р6Ж) 
та порфирину в залежності від їхньої відстані до поверхні ВН. Так, на острівцеві 
наноструктури срібла та золота висотою 8 та 10 нм, відповідно, з діелектричним покриттям 
SiO2 товщиною 10, 15, 20 та 25 нм, був нанесений шар полімерного композиту, що складався 
з водного розчину Р6Ж та поліакрилової кислоти. Концентрація Р6Ж в полімерній матриці 
дорівнювала 10-5 моль/л. Острівцеві золото та срібло, а також діелектрик (SiO2) були 
отримані методом термічного вакуумного напилення (установка УВН-2М-1, 10-3 Па) з 
наступним термічним відпалом. Вимірювання спектрів флюоресценції Р6Ж показали, що для 
всіх зразків спостерігається підсилення сигналу флюоресценції барвника поблизу ВН в 
порівнянні з сигналом, отриманим на подібних зразках без металевих наночастинок. 
Максимальне підсилення флюоресценції було отримане для острівцевих структур золота з 
товщиною шару діелектрику близько 20 нм, а для острівцевих структур срібла – з товщиною 
діелектрика близько 10 нм. Залежність інтенсивності флюоресцентного сигналу від товщини 
SiO2 носила нелінійний характер з вираженим піком. В якості плазмон-генеруючих 
наноструктур для дослідження флюоресценції порфирину були використані тільки ВН срібла. 
На цих структурах за допомогою LbL-технології були отримані діелектричні шари полімеру 
з товщинами приблизно 3, 6, 9 та 12 нм, на які наносився шар порфирину з розчину 
концентрацією 10-5 моль/л. Аналогічно попередньому випадку, підсилення флюоресценції 
отримане для всіх зразків по відношенню до зразків без наночастинок, з максимумом 
підсилення для зразка з товщиною діелектрика, що складала 3 нм. Вимірювання 
флюоресценції Р6Ж та порфирину проводилися за допомогою компактного флюориметра 
FluoroTestNano-2S. 

Отже, рівень сигналу флюоресценції органічних барвників може бути підсилений 
поблизу високопровідних плазмон-генеруючих наноструктур, виготовлених як із золота, так 
і зі срібла. При забезпеченні ряду факторів, що впливають на цей процес, а особливо при 
розташуванні молекули флюорофора на оптимальній відстані від металевої поверхні, тобто 
побудови системи «наночастинка-флюорофор», в якій будуть чітко виражені резонансні 
процеси, можуть бути розроблені сенсори для детектування слабко виражених сигналів 
флюоресценції. В той же час, отримані результати є досить важливими для вдосконалення 
методики флюоресцентного аналізу та способів реєстрації сигналу флюоресценції з 
використанням явища поверхневого підсилення на металевих наночастинках, при розробці 
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нанорозмірних флюоресцентних сенсорів чи оптоелектронних приладів на явищі 
локалізованого поверхневого плазмонного резонансу. 
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На сьогодні електромагнітне випромінювання гіга- та терагерцового діапазонів 
знаходить широке застосування в різних сферах людської діяльності. Зокрема, в медицині 
терагерцове випромінювання використовується для ранньої діагностики ракового 
захворювання шкіри. Сканери в аеропортах, що працюють на терагерцових генераторах, 
дозволяють успішно боротися з контрабандою товарів і тероризмом. Випромінювання цього 
діапазону також застосовується в системах зв’язку, локації та спеціального призначення. Ці 
та низка інших перспективних на сьогодні напрямків надвисокочастотної (НВЧ) електроніки 
потребують розробки надійних і високоефективних генераторів гіга- та терагерцового 
діапазонів, які можуть бути створені на основі діода Ганна (ДГ). Для створення ДГ на 
частотний діапазон >100 ГГц використовують фосфід індію. Основна проблема при 
створенні надійних надвисокочастотних InP ДГ полягає у розробці якісних термостабільних 
катодних контактів до напівпровідника [1-3]. 

Для визначення оптимальної температури формування омічного контакту було 
проведено серію швидких термічних обробок (ШТО) контактної структури в інтервалі 
температур 400-490°С. Для запобігання виходу компонентів контактоутворюючого шару 
назовні контактної металізації Au-TiBx-Ge-Au-n-n+-n++-InP, застосовувався дифузійний 
бар’єр TiBx. Встановлено, що із збільшенням температури відпалу відбувається масопереніс 
Ge у InP, при цьому дифузійний бар’єр TiBx залишається стабільним при всіх температурах 
відпалу Квазіаморфна плівка TiBx протидіяла також процесу масоперенесення метала (Au) із 
верхнього контактного шару вглиб напівпровідника та напівпровідника на зовнішню 
поверхню контактної металізації [4]. 

Після різних режимів ШТО досліджувалися фазові зміни та перерозподіл компонентів 
шарової металізації при формуванні омічного контакту до n-n+-n++-InP. Показано, що після 
нанесення контактної металізації формування омічного контакту відбувається під впливом 
ШТО, внаслідок якої між компонентами контактної металізації та напівпровідником 
відбуваються твердофазні реакції. Так, при ШТО структури Au-TiBx-Ge-Au-n-n+-n++-InP в 
діапазоні температур 400 – 490 °С і більше відбувається утворення бінарних фаз, що 
підтверджується результатами рентгенівської дифрактометрії тестової контактної структури 
TiBx-Ge-Au-n-n+-n++-InP 

Досліджувалися вплив товщини золота та германію, що знаходяться під дифузійним 
бар’єром TiBx в контактній металізації Au-TiBx-Au-Ge-n-n+-n++-InP на міжфазні взаємодії 
між компонентами металізації. Показано, що основними факторами, які регулюють процес 
фазоутворення, є температура і час ШТО, а також відсоткове співвідношення між Au та Ge, 
що знаходяться в омічному контакті Au-TiBx-Au-Ge-n-n+-n++-InP під TiBx Золото та германій 
при температурах ШТО ≥ 363 °С утворюють золото-германієву евтектику. В тих областях де 
склад відповідає евтектичному, процес плавлення починається раніше, ніж в інших. 
Масоперенесення Ge в InP з області евтектичного складу буде переважаючим по 
відношенню до оточення, що і буде визначати формування шару n+ та низькоомного 
омічного контакту. При однаковій товщині шарів Au і Ge менше значення контактного опору 
досягається, коли товщини шарів Au і Ge становлять по 25 нм кожна. Додаткове зменшення 
контактного опору досягається ШТО при Т=450 °С тривалістю 20 с. Збільшення товщини 
шарів золота та германію не дає додаткового зменшення ρс, проте достатньо ефективним 
може бути співвідношення (3:1) Au – 180 нм, а Ge – 60 нм (рис. 1).  
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Рис. 1. Залежність ρс при 300 К від відношення товщини шарів золота та германію, що
знаходяться під дифузійним бар’єром в контактній металізації Au-TiBx-Au-Ge-n-n+-n++-InP. 

 
Внаслідок ШТО плівкового пакету Au-Ge в інтервалі температур 400–500 °С 

виникають зміни в залежності ρc(T), спричинені перерозподілом елементів контакту та 
виникненням інтерметалічних сполук і твердих розчинів. 

При розкладі фосфіду індію на межі поділу з Au, золото виступає в ролі селективного 
поглинача індію, створюючи вакансії для германію. Якщо вакансій більше, ніж їх здатні 
заповнити атоми германію, то ці вакансії можуть бути заповнені атомами Au. В такому 
випадку може виникнути високоомний шар в приконтактній області, що збільшує 
контактний опір. В протилежному випадку відбувається приповерхневе легування n-InP 
германієм. ШТО при Т=400 °С приводить до міжфазних взаємодій в контакті Au-InP з 
утворенням фаз Au3In та Au9In4. Після ШТО при Т=450–500 °С між Au, Ge, In та P можливі 
також реакції з утворенням фаз Au3In2, Au10In3, AuIn, AuGe, GeP2, та GeP. 

На прикладі тестової структури Au-TiBx-n-n+-n++-InP перевірялася стійкість 
дифузійного бар’єру до опромінення γ-квантами 60Со з енергією 1,25 МеВ. Аналіз профілів 
розподілу компонентів в контактній металізації опромінених до 106 Гр вихідних і підданих 
ШТО при Т=400 °C тестових зразків показав, що в ній зберігається шарова структура. Після 
опромінення до дози 2·107 Гр металізація порушується значним збільшенням вмісту кисню. 

Катодні контакти з дифузійними бар’єрами TiBx для фосфідіндієвих ДГ дозволяють 
використати основні переваги фосфіда індію порівняно з арсенідом галію. Порівняння 
параметрів ДГ світових виробників із нашими результатами, що використовуються при 
розробці ДГ в ДП НДІ «Оріон», показане на рис. 2. Дане технічне рішення захищено трьома 
патентами України на корисну модель. 
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Рис. 2. Експериментальні результати для вихідної потужності в частотному діапазоні 30–400 
ГГц для ДГ на основі GaAs (○) та InP (□) [5]. Експериментальні результати для вихідної 
потужності ДГ на основі GaAs (●) та InP (■), отримані на ДП НДІ «Оріон»; основна 
гармоніка —–, друга гармоніка ….. 

 

Показано, що омічний контакт до n-InP з використанням контактоутворюючого шару 
Au-Ge формується в процесі ШТО при температурах ≥400 °С з тривалістю відпалу 20-30 с. В 
цьому випадку, завдяки масоперенесенню Ge, відбувається приповерхневе легування InP. 

Встановлено, що мінімальне значення питомого контактного опору для омічного 
контакту до n-InP (n~1016 см-3) із золото-германієвим контактоутворюючим шаром та 
дифузійним бар’єром із квазіаморфної плівки TiBx завтовшки 100 нм, може бути отримане 
шляхом ШТО при  Т≈450 °С тривалістю 20–30 с 

Виявлено, що дифузійний бар’єр у вигляді квазіаморфної плівки TiBx завтовшки 100 
нм з розмірами упорядкованих ділянок в плівці ≤ 3 нм залишається термостабільним та 
хімічно інертним щодо інших компонентів шарів металізації і напівпровідника до 
температур відпалу 600 °C. 
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Переважна більшість сучасних 3D-принтерів використовується для друку великих 

об’єктів. Але тенденція до мініатюризації електронних засобів, а також розвиток тканинної 
інженерії та біовиробництва, визначають нові вимоги при проектуванні систем – перехід на 
молекулярний рівень. І в цій області 3D-друк може запропонувати шлях до точної та 
ефективної реалізації додатків.  

Технологія 3D-друку забезпечує скорочення витрат, часу та відходів у процесі 
виготовлення нано-розмірних об’єктів. За допомогою адитивного виробництва в 
майбутньому можна буде «друкувати» біомедичні сенсори з автономним живленням, літієво-
іонні батареї будь-якого розміру, а також, наприклад, пластикові корпуси слухового апарату 
за індивідуальним замовленням 

Метою роботи є оцінка ефективності впровадження 3D-технологій нано-друку для 
розвитку засобів електроніки. 

Розглянемо декілька матеріалів, за допомогою яких вже сьогодні доступна така 
можливість. Серед них – графен, металева нитка електроду та полісульфон. 

Команда дослідників на чолі з професором Хо-Янгом Кімом розробили нову 
технологію 3D-друку в нано-масштабі, яка полягає в нанесенні з високою точністю 
електрично з’єднаних  полімерних нано-волокон на основу, в якості якої виступає тонка 
металева нитка електрода (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Нанесення металевої нитки  
 

За допомогою цієї нитки полімерні нано-струмені накладаються один на одного з 
утворенням структури стінки. Показано, що напруга в полімерних нано-волокнах може бути 
збалансована за допомогою електростатичної взаємодії самого волокна та металевої основи. 
Крім того, довжину нано-стінки можна змінювати, переміщуючи основу. Припускається, що 
технологія 3D-нано-друку може бути використана для виготовлення різних нано-розмірних 
об’єктів, таких як клітинні каркаси, нано-фільтри, нано-роботи і нано-електроди. 

Полісульфон – це аморфний полімер, головними характеристиками якого є його високі 
термічні, електричні та механічні властивості, які притаманні кристалічному полімеру. У 
порівнянні зі своїм «братом» поліефірсульфона (PES), цей матеріал має гірші термічні 
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властивості, хоча їх рівень достатньо високий в порівнянні з більшістю інших 
конструкційних пластмас. 

Полісульфони мають високу стійкість до впливу високих температур, гідролізу, 
хімічної дії та пару, а також добрі механічні властивості – висока розтягуюча напруга, 
міцність на вигини, коефіцієнт пружності. Полісульфони стійкі до термічної та 
термоокислювальної деструкції, радіаційних впливів, відрізняються високою стійкістю до 
утворення тріщин при високих напруженнях (при температурі до 150°С). Підґрунтям 
використання цих матеріалів в електроніці є дуже високий рівень ізоляційних та 
діелектричних властивостей, які роблять їх незамінними в багатьох областях – при 
виготовленні друкованих плат, котушок, ізоляторів. Також наявний високий рівень 
механічних характеристик, який дозволяє реалізовувати навіть підшипники і високоточні 
зубчасті передачі, які функціонують в умовах низьких і високих температур. Матеріалу 
притаманна висока хімічна та термічна стійкість, в тому числі, хороша стійкість до впливу 
мінеральних кислот, лугів і сольових розчинів.  

Вже кілька років не спадає інтерес до графену, який пов’язаний з великою кількістю 
різних потенційних застосувань цього матеріалу завдяки його приголомшливим електричним, 
термічним і механічним властивостям. 

Можливість отримання стрічок графена з металевими властивостями дозволить 
відмовитися від застосування провідників у наносхемах. Це усуває головну перешкоду для 
використання в електронних схемах вуглецевих нанотрубок, опір яких при приєднанні 
металевих провідників суттєво підвищується. Роботи вчених Інституту технології штату 
Джорджія з аналізу питомого опору графенових нанострічок шириною 18 нм і довжиною 
0,2-1 мкм показали, що при кімнатній температурі нанострічки за цим параметром не 
відрізняються від мідних провідників того ж розміру. Оскільки параметри графенових 
нанострічок з неоптимізованими властивостями порівнювалися з оптимістичними оцінками 
питомої провідності мідних провідників малої ширини, дослідники вважають, що в 
кінцевому підсумку графен за своїми характеристиками перевершить традиційні матеріали. 

Рухливість електронів в графені набагато більше, ніж у кремнії, тому цифрові елементи 
з графена забезпечують більш високу робочу частоту електронних елементів. Деякі компанії 
вже заявили про успіхи в цій галузі. Так, транзистори, розроблені фірмою IBM, працюють на 
частоті 26 ГГц і мають розмір близько 240 нм.  

Суттєвий прогрес досягнуто в розробці елементів пам’яті. Прототип нового типу 
пристрою пам’яті складається всього з 10 атомів графена. Його шар має товщину близько 5 
нм. Відповідно до практичних оцінок в нових експериментальних модулях базові блоки 
зберігання інформації приблизно в 40 разів менше комірок, що використовуються в 20-нм 
модулях NAND-пам’яті. Така технологія потенційно здатна у багато разів збільшити ємність 
модулів пам’яті. Крім того, такі запам’ятовуючі пристрої здатні витримувати сильне 
радіаційне випромінювання і температуру до 200°C, зберігаючи всю інформацію. Інша 
перевага розробки полягає у безпрецедентній енергоефективності. Для зберігання даних 
модулі пам’яті використовують два вихідних станів – нейтральний (вимкнений) і заряджений 
(включений). Для того, щоб закодувати 1 біт інформації в графенових модулях потрібно в 
мільйон разів менше енергії, ніж для кодування того ж біта в кремнієвих чіпах. 

Ефективно вирішується охолодження електронних схем. Створено композитний 
матеріал на основі графену та міді, який знайшов застосування в якості найбільш 
ефективного засобу охолоджування електронних пристроїв. Теплопровідність композиту 
становить 460 Вт/мK, тоді як у міді вона дорівнює 380 Вт/мK. Технологічно композит 
осаджується електрохімічним способом на поверхню, що охолоджується, у вигляді плівки 
товщиною 200 мкм. Вже розроблена схема переоснащення обладнання для виготовлення 
мідно-графенового тепловідведення. 

Одним з найефективніших шляхів реалізації сучасних засобів електроніки з високим 
рівнем технічних та експлуатаційних параметрів є використання 3D-технологій нано-друку. 
Це дозволяє досить швидко створити повнофункціональний електронний пристрій малого 
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розміру в єдиному циклі з потрібними характеристиками (рис 2).  Особливі переваги такого 
способу виготовлення електронних блоків проявляються в експериментальних дослідженнях 
та конструктивно-технологічних розробках. 

 

 
Рис. 2. Електронний пристрій з використанням графену 

 
Отже, незважаючи на початковий рівень розвитку 3D-друку та його використання в 

сфері нано-технологій, цей напрямок реалізації електронних компонентів вже знайшов своє 
застосування в різних галузях науки і техніки. В подальшому впровадження таких 
технологій спростить та пришвидшить створення нових електронних пристроїв. 
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Структуры пористый анодный оксид алюминия (ПАОА)/ ксерогель (в частности, 
легированный лантаноидами) являются эффективными конвертерами ультрафиолетового [1] 
и рентгеновского излучения [2]. Явление интерференции в двумерном фотонном кристалле 
позволяет снизить потери в планарных волноводах на основе подобных кристаллов [3], 
например, при использовании для изготовления волноводной структуры 
высокоупорядоченного ПАОА. Ионы редкоземельных элементов (тербия и европия), 
внедренные в поры ПАОА посредством золь-гель синтеза или при осаждении из растворов 
солей, проявляют видимую невооруженным глазом фотолюминесценцию (ФЛ), интересную 
для изготовления защитных и фирменных меток на алюминиевых деталях [4]. В составе 
оксидов, полученных золь-гель методом в ПАОА, эрбий демонстрирует люминесценцию, 
что является перспективным для разработки микролазеров и эрбиевых планарных 
усилителей [5]. Для эффективного применения структур ксерогель/ПАОА 
в оптоэлектронных системах требуется разработка технологии создания волноводных 
элементов – каналов волновода, микродисков, направляющих каналов и др.   

Ряд разработок в области процесса формирования заданного рисунка на ПАОА 
с использованием фотолитографии предполагает нанесение металлической маски 
и предназначен для сравнительно тонких пленок ПАОА, что является достаточно затратным 
и накладывает определенные ограничения на область дальнейшего использования полученных 
структур. При формировании структур с морфологией, заданной рисунком фотошаблона, 
на толстых пленках ПАОА без металлической маски можно получить материалы с широкой 
областью применения (конверсия излучения, усиление и перенаправление с усилением) 
и снизить себестоимость их изготовления. Далее представлены результаты ряда экспериментов 
по формированию элементов планарного волновода на ПАОА. 

В общем случае формирование заданного рисунка на ПАОА с применением 
фотолитографии без металлической маски включает следующие операции: 

1. Изготовление ПАОА с заданными параметрами: толщина, диаметр поры и ячейки и др.; 
2. Планаризация поверхности ПАОА: заполнение ксерогелем пор, формирование 

пленки на поверхности; 
3. Нанесение фоторезиста, его задубливание и проявление; 
4. Анизотропное травление в окнах фотолиторгафической маски; получение 

заданного рисунка. 
Для планаризации поверхности ПАОА и внедрения люминофора в поры использовали 

ксерогель диоксида титана, легированный европием. Золь для формирования ксерогеля 
состава 40%TiO2/60%Eu2O3 готовили путем растворения тетраэтоксититана Ti(OC2H5)4 в 
96% этаноле, концентрация оксида титана в растворе составила 33 мг/мл. Для легирования 
ксерогеля оксида титана европием использовали кристаллогидрат азотнокислой соли 
европия Eu(NO3)3·5H2O, который растворялся в смеси этанол:вода с объемным 
соотношением 6:1. Концентрация оксида европия в таком растворе составила 28 мг/мл. 
Пленку ксерогеля формировали центрифугированием золя (2700 об/мин, 30 сек) 
с высушиванием каждого слоя (200 °С, 10 мин) и окончательной термообработкой при 
температуре 400-500 °С в течение 30 мин. Планаризация поверхности ПАОА достигалась 
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при нанесении 10 слоев. Выбор электролита и режима анодирования позволяет получить 
ПАОА с диаметром пор 30-120 мкм, предпочтительно получение матрицы с диаметром поры 
до 50 мкм, т.к. при этом достигается эффективное выравнивание поверхности уже при 
нанесении 8 слоев ксерогеля диоксида титана. При выборе травителя для формирования 
рисунка в окнах литографической маски целесообразно стремиться к получению 
вертикальной стенки с минимальным числом дефектов для предотвращения 
дополнительного рассеяния света. Анизотропное травление в 2-4% растворе 
фтористоводородной кислоты позволяет получить вертикальную стенку канавки травления 
для ПАОА толщиной 20-50 мкм, сформированном в сернокислых электролитах (рис.1).  

 

   
а б в 

Рис. 1 – Изображения пленочных структур ксерогель оксида титана/ПАОА 
 после фотолитографии и анизотропного травления: вертикальная стенка канавки травления (а), 

ребро прямоугольной структуры (б), вариант рисунка – волновод и микродиск (в) 
 
В полученных структурах наблюдается типичная ФЛ европия, с максимумом 617 нм, 

что соответствует оптическому переходу 5D0→7F2 трехвалентного европия. Для длины волны 
возбуждения 280 нм незначительное изменение интенсивности люминесценции с ростом 
числа слоев обусловлено поглощением возбуждающего излучения ксерогелем оксида титана 
[6]. Описанные структуры формировались на основе алюминиевой фольги, что ограничивает 
использование эффективных ренгенолюминофоров, температура фазообразования которых 
выше температуры плавления алюминия, таких как виллемит (1000-1200 °С), 
алюмоиттриевые композиты в фазе граната и ортоалюмината иттрия (900-1200 °С).  

Структуры ксерогель/ПАОА, полученные с использованием анодирования, золь-гель 
синтеза и фотолитографии, свидетельствуют, что совокупность предложенных операций 
перспективна для разработки элементной базы оптоэлектроники. Исследование распределения 
излучения в подобных структурах, содержащих волновод и микродиск, представляет особый 
интерес с учетом возможности легирования ксерогелей лантаноидами с изменением спектра 
ФЛ люминесценции в диапазоне от ультрафиолетового до инфракрасного. 
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ЕЛЕКТРОКАТАЛІТИЧНА АКТИВНІСТЬ 
БІМЕТАЛІЧНИХ КАТАЛІЗАТОРІВ ЗМІННОГО СКЛАДУ НА 

ОСНОВІ Pt, Ni В РЕАКЦІЯХ МЕТАНОЛУ. 
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 Анотація: Метою  роботи є визначення механізмів процесів окислення метанолу при використанні біметалічних 
плівкових шаруватих механічно напружених каталізаторів змінного складу на основі Pt, Ni. Предметом дослідження є 
біметалічні плівкові механічно напружені шаруваті каталізатори  PtxNi1-x в присутності молекул метанолу та атомарного 
кисню. Для реалізації  рішення  поставлених  завдань, що  визначають  мету  роботи, застосовувалися    методи  теорії 
функціоналу електронної густини і псевдопотенціалу із перших принципів. Чисельні масиви даних, що були отримані в 
результаті розрахунків із перших принципів, дали змогу провести порівняльній аналіз поведінки електронно-структурних 
характеристик нанооб’єктів при переході від однієї їх ізомерної форми до іншої. Аналіз спирався на систему певних 
кореляцій. При цьому під час пошуку кореляцій використовувалася єдина теоретична конструкція, що служила основою і  
забезпечувала напрямок такого пошуку та була реалізована у вигляді авторських комп’ютерних програм.   
 Ключові слова: окислення метанолу, каталізатори змінного складу на основі Pt, Ni,  теорії функціоналу 
електронної густини, розрахунки із перших принципів. 
 

Спостережуваний останнім часом стрімкий розвиток нанотехнологій призвів до 
розширення області їх застосування. Наноматеріали та вироби з них стали застосовувати в 
різних областях науки і техніки: від аеронавтики до мікро- і наноелектроніки, від 
біотехнології до генної інженерії. Паливні елементи (ПЕ), які є складовою частиною 
пристроїв альтернативної енергетики, являють  собою  електрохімічні пристрої, що 
дозволяють перетворити  хімічну  енергію  в  електричну  шляхом окислювання водню й 
низькомолекулярних органічних палив (спиртів та ін). Стратегії їхньої розробки істотно 
залежать від детального  розуміння  механізмів  окислення палива й відновлення кисню [1]. 

Пряма залежність між активністю щодо реакції відновлення кисню (РВК) 
каталізаторів на основе Pt та катализаторів Pt-М від відстаней між найближчими шарами Pt-
Pt була описана в багатьох работах [1-2]. Чим менша відстань Pt-Pt, тим більш сильною є 
каталітична активність щодо РВК. Ефективності біметалічних каталізаторів  щодо  РВК  
також сприяють електронні ефекти, що пов'язані зі збільшенням кількості вільних d-
орбіталей у каталітичній системі. Теплова обробка каталізаторів на основі сплавів  при 
температурах вище 700° C має два результати: (1) утворення більш досконалого сплаву Pt-М, 
у котрому відстань Pt-Pt зменшено, що сприяє утворенню вільних місць у  d-зоні Pt, та, отже, 
поліпшує активность Pt та (2) збільшення розміру частинок каталізаторів, що  зменшує 
активну поверхню Pt і, значить, активність каталізатору [3]. Збільшення параметрів 
кристалічної  решітки сплаву (за  рахунок введення металів  з  більшим  атомним радіусом)  
веде  до  зниження каталітичних властивостей. Вважається, що можлива гібридизація 5d-
станів із незайнятими станами, вищих рівня Фермі, приводить до зменшення кількості d-
електронів. Однак, ефективність такої гібридизації знижується зі збільшенням розміру 
частинок. 

 
Методи та об’єкти обчислень. 

Основні стани електронно-ядерних систем виявлялися шляхом самоузгодженого 
розв’язку рівнянь Кона-Шема, бо визначалися тільки електронні змінні при фіксованих 
атомних остовах. Слідуючи Кону і Шему, електронна густина записувалася в термінах 
зайнятих ортонормованих одночастинкових хвильових функцій:   

∑=
i

i rrn 2)()( vv ψ   (1). 

Точка на поверхні потенціальної енергії в наближенні Борна-Оппенгеймера 
визначалася мінімумом по відношенню до хвильових функцій енергетичного функціоналу: 
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де }{ jR – координати атомних остовів, }{ να  - всі можливі зовнішні впливи на систему. 
 В загальноприйнятому формулюванні мінімізація енергетичного функціоналу (2) по 
відношенню до одночастинкових орбіталей при накладених на них додаткових умовах 
ортонормування  приводить до одночастинкових рівнянь Кона-Шема (3). 

Для дослідження фізичних механізмів реакції окислення метанолу на платино-вмістких 
каталізаторах для порівняльного аналізу були створені три групи нанооб’єктів товщиною в  4 
атомні шари та  містили 32 атоми в базисі. 

 
Результати обчислень та їх обговорення. 

 За результатами обчислень визначалися спектральні характеристики розроблених 
модельних атомних систем, просторові розподіли густини валентних електронів та їх 
перетини. Із розподілів густини валентних електронів для двошарової плівки Pt, за 
результатами розрахунків, стиснення плівки (зменшення відстані між атомами Pt до 
відстаней характерних для Ni) вичавлює електронну густину назовні плівки, надаючи густині 
напрямлених форм, що підвищує хімічну та адсорбційну активність такої плівки. 

 

                      
Рис. 1. Електронні спектри валентних електронів для  4-х шарової плівки Pt із адсорбційними 
атомами на поверхні: (а) і (г) 4-х шарова плівка Pt з параметрами решітки, що відповідають 
нормальному і стислому станам плівок, відповідно; (б) і (д) 4-х шарова плівка Pt з 
додаванням кисню в поверхневих шарах з параметрами решітки, що відповідають 
нормальному і стислому станам плівок, відповідно; (в) і (е) молекули метанолу на плівці Pt з 
додаванням кисню в поверхневих    шарах з параметрами решітки, що  відповідають 
нормальному і стислому станам плівок, відповідно. 
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Рис. 2. Електронні спектри валентних електронів для плівкового сплаву Pt0.5Ni0.5 із 
адсорбційними атомами на поверхні: (а) і (г) сплав Pt0.5Ni0.5  з параметрами решітки, що 
відповідають параметрам решіток Pt та Ni, відповідно; (б) і (д) сплав Pt0.5Ni0.5 з додаванням 
кисню в поверхневі шари з параметрами решітки, що відповідають параметрам решіток Pt та 
Ni, відповідно; (в) і (е) сплав Pt0.5Ni0.5 з додаванням кисню в поверхневі шари та молекул 
метанолу з параметрами решітки, що відповідають параметрам решіток Pt та Ni, відповідно. 
 

Висновки 
Методами функціоналу електронної густини, псевдопотенціалу з перших принципів 

було отримано розподіли густини валентних електронів та електронні енергетичні спектри 
досліджуваних систем. Отримані результати дозволили одержати фундаментальне уявлення 
про електронну структуру для гетерогенних  нанорозмірних каталізаторів.  

 У процесі окислення палива при використанні біметалічних плівкових шаруватих 
механічно напружених каталізаторів змінного складу на основі Pt, Ni виявлено такі 
механізми в каталітичних реакціях окислення на атомарному рівні: 

- в організації дозволених станів для біметалічного каталізатору у вигляді сплаву  
50%Pt+50%Ni виділяються дві групи станів, розділених значним енергетичним діапазоном, 
яка зберігається і при механічних напругах типу розтягування та стиснення, і при додаванні 
поверхневих атомів кисню. Ці дві групи станів можна вважати розділеними станами d-зон Pt  
та Ni, котрі при даних структурах плівок не гібридизують; 

- організація біметалічної системи Pt, Ni у вигдяді плівкової гетероструктури  з 
параметрами решітки Pt (шар Ni стиснутий) мають електронний спектр, у котрому групи  
низькоенергетичних  та високоенергетичних дозволених станів, ще більш відділені одна від 
одної у порівнянні із сплавом Pt0.5Ni0.5; 

- найбільший вплив на підвищення електронної активності біметалічного каталізатора 
грають механічні напруги в ньому та наявність дисоційованого кисню. 
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Універсальні блоки для автоматизації вимірювань 
Шинкаренко В.В., Кудрик Я.Я. 

Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, 
shynkarenko@isp.kiev.ua 

Відомо, що сучасне наукове обладнання має виконувати ряд критеріїв - воно має бути 
достатньо точним, по можливості - швидкісним. Сучасний стан науки вказує на бажану 
автоматизацію вимірювань з записом даних на ПЕОМ, можливо - мати модульну систему з 
можливістю переобладнувати  окремі модулі, чи змінювати конфігурацію системи в цілому. 
Сучасний стан фінансування вимагає ще й низьку собівартість до обладнання. В рамках 
подібного підходу, під час автоматизації ряду вітчизняних приладів та конструювання 
автоматичного діагностичного комплексу для світлодіодних структур на основі 
широкозонних напівпровідників, було розроблено блоки автоматизації приладів, що 
відрізнялись низькою собівартістю та широкими можливостями. 

Під час виконання проектних тем та автоматизації устаткування лабораторії було 
створено автоматизований блок на базі мікросхеми АТmega8, що містить 22 піни для 
цифрового вводу-виводу сигналу, які можна підпорядкувати для:  

- інтерфейсу USART, який легко перетворюється в USB-інтерфейс для комутації з ПЕОМ; 
- аналого-цифрового перетворення (АЦП) з швидкодією до 10 мкс, чутливістю 10 біт (0,5 мВ 

при сигналі від 0 до 5 В); 
- широтно-імпульсний (ШІМ) регулятор сигналу 

За допомогою подібного блоку вдалось реалізувати пропорційно-інтегрально-диференційні 
(ПІД) регулятори температури як з керуванням сигналу від ЕОМ так і електричним, з 
регулюванням напругою яку реалізовували змінними резисторами. При цьому керуючий 
ШІМ-сигнал, після підсилення, подавався на нагріваючий елемент. Вдалося навіть розробити 
подвійний ПІД регулятор, що дозволяє керувати двома нагрівними елементами, читаючи 
покази двох датчиків. З використанням подібного блоку також була реалізована 
автоматизація вольтметра В7-21А. 

Для вирішення більш складних задач, пов’язаних з вищою швидкодією та 
роздільною здатністю АЦП, було розроблено автоматизовний блок на базі мікросхеми 
ATxmega16A4, що містить 32 керованих піни для вводу-виводу цифрового сигналу, які 
також можна підпорядкувати для: 

- інтерфейсу USART, який перетворювали в USB-інтерфейс для комутації з ПЕОМ; 
- аналого-цифрового перетворення (АЦП) з швидкодією до 1 мкс, чутливістю 12 біт (0,25 мВ 

при сигналі від 0 до 1 В); 
- цифро-аналогового перетворення (ЦАП) з швидкодією до 2 мкс, роздільною здатністю 12 біт; 
- широтно-імпульсний (ШІМ) регулятор сигналу 
- інтерфейсу SPI, призначений для комутації з рядом мікросхем – від точних АЦП, ЦАП 

перетворювачів (роздільною здатністю до 24 біт) до акселерометрів; 
За допомогою даного блоку було створено діагностичний комплекс для світлодіодних 

структур на основі широкозонних напівпровідників, що дозволяв вимірювати імпульсні та 
стаціонарні вольтамперні характеристики, проводити при цьому ПІД-регулювання 
температури світлодіодних структур, та автоматизовано керувати монохроматором УМ-2, 
розшифровуючи аналоговий сигнал, що приходить на фотоприймач. 

Слід підкреслити, що дані блоки розроблялись універсальними, з можливістю 
змінювати конфігурацію їх пінів під час роботи за кількома командами з ПЕОМ. За 
допомогою цього, розробка даних блоків дала можливість не лише виконати поставлені 
задачі з керування визначеними приладами, а й відкрила шлях до можливості 
автоматизовувати інші пристрої базуючись лише на початкових навичках програмування 
ПЕОМ та базових вміннях радіомонтажу.  
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Надійність альтернативного алфавіту подання даних  
на семисегментних світлодіодних індикаторах 

 
Горбатовський Д. В. 

 
Київський університет імені Бориса Грінченка, 

 Україна, м. Київ, вул. Тимошенка, 13-Б, naronm@bigmir.net 
 
Одним із найбільш ефективних способів подання візуальної інформації є відображення 

даних у вигляді символів. Форма символів, які використовуються, визначає можливість 
коректного сприйняття  зображень людиною і надійність ергатичної системи в цілому. 
Одним із найкращих варіантів подання цифр з точки зору упізнання є використання образів, 
які реалізовані відрізками прямих ліній. В результаті формується поліграма, одним із 
найбільш розповсюджений типів якої для відображення цифр 0, …, 9 є семиелементна, що 
зображена на рис. 1. Висока надійність апаратної платформи для такої поліграми в сучасних 
цифрових пристроях забезпечується використанням світлодіодних випромінювачів. 

 
 
 
 
 

 
 

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

 
На основі семиелементної поліграми можна створити різні графічні алфавіти десяткових 

цифр, що будуть відрізнятися особливостями форми ряду зображень. Відповідно кожен 
алфавіт буде мати певний рівень надійності при відмові елементів системи виводу 
інформації 

Робота присвячена порівнянню надійності візуального графічного алфавіту для 
семисегментних світлодіодних індикаторів традиційного та альтернативного типів у випадку 
відсутності одного з 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. 

 

 
а) 
 

 
       б) 

Рис. 2. Семиелементні графічні десяткові алфавіти: 
а) традиційного типу; б) альтернативний алфавіт. 
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На рис. 2 зображені традиційний та альтернативний алфавіти. Їх відмінність полягає у 
використанні різних графічних зображень для подання певних символів, що зображено на 
рис. 3. Нуль у традиційному алфавіті формується за допомогою шести сегментів (A, B, C, D, 
E, F), тоді як у альтернативному за допомогою лише чотирьох (C, D, E, G) (рис. 3а). Одиниця 
в обох алфавітах зображена за допомогою двох сегментів, B та C в традиціному, а в 
альтернативному – Е та F (рис. 3б).  Шістка зображена за допомогою шести сегментів у 
традиційному алфавіті A, C, D, E, F, G, тоді як у альтернативному – за допомогою п’яти: C, D, 
E, F, G (рис. 3в).  Також дев’ятка використовує шість сегментів у традиційному (A, B, C, D, F, 
G) та п’ять в альтернативному: A, B, C, F, G (рис. 3г). 

 

                      
  а)        б)          в)              г) 
 

Рис. 3. Традиційні та альтернативні зображення в алфавітах, що досліджувалися:  
а) нуль, б) одиниця, в) шістка, г) дев’ятка. 

 
Типовим випадком відмови світлодіодних 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 призводить до помилкового зчитування даних та може вважатися відмовою 
засобів виводу даних. В іншому випадку 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. 

Було досліджено семиелементні графічні алфавіти десяткових цифр типового та 
альтернативного алфавітів, які описані вище. 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 типового графічного алфавіту 
оператор не розрізнить символи, а через те й не зможе відновити дійсну інформацію, при 
виводі цифр у шести випадках, що подано на рис. 4а: 

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

розрізнить символи, а через те й не зможе відновити дійсну інформацію, при виводі цифр у 
двох випадках, що зображено на рис. 4б: 

-  «4» та «9» при виході з ладу сегменту А; 
- «0» та «6» при виході з ладу сегменту F. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              а)          б) 

Рис.4. Дослідження відмов сегментів: 
а) типовий алфавіт, б) альтернативний алфавіт. 

 
Отримані результати показують, що завдяки надлишковості візуальних алфавітів і 

можливості людини на основі спотвореного символу дізнатися первісний не викривлений 
образ дійсного символу та зафіксувати його коректне значення, графічний алфавіт 
запропонованого альтернативного типу має суттєві переваги перед традиційним. З'ясовано, 
що кількість помилок у розпізнаванні символів алфавіту традиційного типу становить шість, 
а для альтернативного – тільки дві. При використанні в системі відображення цифрових 
даних, запропонований альтернативний алфавіт може вважатися більш надійним. Його 
впровадження втричі зменшує кількість критичних ситуацій, при виникненні яких людина 
може помилитися при зчитуванні інформації з семисегментних індикаторів.  
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Особливості взаємодії ультразвукових хвиль з вільними та 
зв’язаними на дефектах носіями заряду в кристалах CdTe:Cl 

 
Тимочко М.Д. 

 
Інститут фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова,  

проспект Науки, 41, м. Київ, Україна, 03028, tymochko@ukr.net 
 

Монокристали телуриду кадмію використовуються у якості неохолоджуваних  
детекторів Х та γ-випромінювання для радіаційного моніторингу навколишнього середовища 
[1]. З метою відновлення та стабілізації, а також підвищення чутливості експлуатаційних 
характеристик таких напівпровідникових сполук активно проводиться дослідження впливу 
зовнішніх чинників на їх електрофізичні та оптичні властивості. До активних зовнішніх 
обробок можна віднести γ-опромінення, термічний відпал, обробку у водні, НВЧ-
опромінення [2], ультразвукову (УЗ) обробку [3] та інші види впливу. Вплив таких зовнішніх 
чинників може призводити до трансформації домішково-дефектних комплексів 
досліджуваного матеріалу та відповідної зміни його параметрів. У попередній нашій роботі 
[4] встановлено, що УЗ навантаження кристалів CdTe:Cl призводить до збільшення 
електропровідності внаслідок перетворення дефектних комплексів, пов’язаних з Cl та 
власними дефектами кристалу. 

У даній роботі проведено дослідження впливу світла та ультразвуку на вольт-амперні 
характеристики монокристалічних зразків CdTe:Cl (NCl=5·1017 см-3 та 1019 см-3). Формування 
омічних контактів здійснювалось методом термовакуумного напилення за температури 
175°С [5]. В процесі вимірювання вольт-амперних характеристик при кімнатній температурі 
проводили освітлення та навантаження ультразвуком зразків. Зразки освітлювали 
галогенною лампою J-type (78 мм), потужністю 150 Вт та світловим потоком 2400 Лм з 
температурою світла 3000 К. Навантаження ультразвуком проводили на частоті 5,15 МГц з 
напругою на п’єзоперетворювачі 30 В.  
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Рис. Вольт-амперні характеристики кристалу CdTe:Cl, зняті при дії світла та ультразвуку. 
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На рисунку 1 представлено вольт-амперні характеристики, зняті на поздовжніх та 

поперечних контактах зразка. Криві 1 відповідають вихідним темновим характеристикам 
кристалу. При дії ультразвукового навантаження (криві 2) нахил ВАХ незначно збільшується, 
але при освітленні даного зразка (криві 3) зміни ВАХ стають дуже суттєвими. Сумісна дія УЗ 
та світла на поперечних контактах ще більше змінює нахил ВАХ, але з такою особливістю, 
що на поперечних контактах струм збільшується, а на поздовжніх зменшується. 

Із даних ВАХ з розрахунків опору R визначали питому електропровідність σ за 
класичними формулами: R = U/I та R=(l/σ)·(l/S), що представлено в Таблиці. При дії 
ультразвукового навантаження спостерігалось незначне збільшення нахилу ВАХ, що 
відповідає збільшенню питомої електропровідності кристалу ~10÷20 %. При освітленні 
даного зразка нахил ВАХ сильно змінюється, а розрахована з ВАХ питома 
електропровідність збільшується в ~10÷15 разів. Сумісна дія УЗ та світла на поперечних та 
поздовжніх контактах ще більше змінює нахил ВАХ і відповідно електропровідність зразка 
на 4÷7%.  

Таблиця 
 

σ, 10-6 (Ом·м)-1 вихідний УЗ світло УЗ+світло 
σ12 9 9,9 152,4 162 
σ21 18,3 22,5 202,2 211,2 
σ43 135,33 153,1 1400 1447 
σ34 110 128 1230 1300 

 
Таким чином, отримані результати взаємодії ультразвукових хвиль з вільними та 

зв’язаними на дефектах носіями заряду в кристалах CdTe:Cl можна використати для 
керування динамічними характеристиками та параметрами напівпровідникових приладів на 
їх основі. 
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Методи модифікації оптичних властивостей та структури тонких 
поглинальних плівок на фоточутливих кристалах. 
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Для чутливих елементів фотодетекторів, сонячних елементів та інших систем 
важливим питанням є нанесення ефективних тонких поглинальних плівок для забезпечення 
ефективного петерворення світлової енергії в інші її види. При цьому оптичні властивості 
плівок мають відповідати певним критеріям щодо смуг прозорості, поглинання, коефіцієнта 
відбивання а також адгезії плівки до підкладки. Для цього окрім вибору поглинального 
матеріалу велику роль грає метод його нанесення та подальша обробка. 

Розглянуто найпоширеніші методи обробки поверхні та створення особливого 
мікрорельєфу тонких поглинальних плівок на кристалічних підкладках: йонна імплантація, 
лезерне опромінення, наносферна літографія та плазмове травлення для ефективної 
модифікації оптичних властивостей зразків та їх застосування в сучасних оптичних приладах. 

Проведено аналіз основних чинників що впливають на кінцевий результат: від вибору 
матеріалу до форми та розмірів структур. Розглянуто методи теоретичного моделювання 
впливу мікрорельєфу поверхні на оптичні властивості матеріалу та визначено переваги та 
недоліки методів і перспективи їх застосування. 
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Виготовлення тонкоплівкових фоточутливих структур  
на основі Cu2ZnSnS4 методом магнетронного напилення 
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Питання енергозабезпеченності з кожним роком набуває все більшої ваги як з точки 

зору зменшенням запасів традиційних джерел енергії, так і з точки зору геополітичної 
незалежності, тому зростає потреба в альтернативних джерелах енергії, зокрема сонячної 
енергії. Останніми роками все більшої поширеності набувають тонкоплівкові сонячні 
елементи (СЕ) на основі кестеритів Cu2ZnSnS4, що мають беззаперечні переваги (дешеві 
вихідні компоненти та нетоксичність виробництва під час синтезу сполуки) над іншими 
тонкоплівковими СЕ на основі халькогенідів CuInGaSe2, які вже мають комерційний успіх. 
Cu2ZnSnS4 має чудові фотовольтаїчні характеристики, такі як прямозонний оптичний перехід, 
високий коефіцієнт власного поглинання (більше 104 см-1 в видимому діапазоні довжин 
хвиль) [1], а також оптимальну для наземного використання ширину забороненої зони 
(близько 1,5 еВ) [2]. Теоретичний максимум ефективності одноперехідних СЕ на основі 
Cu2ZnSnS4 згідно теорії Шоклі-Квайсера складає 32,2% [3], а рекордні лабораторні зразки 
таких СЕ наразі мають к.к.д. на рівні 12,6% [4]. 

Чотирьохкомпонентні структури Cu2ZnSnS4 створювалися після сульфуризації 
багатошарових металевих прекурсорів отриманих на лінії безперервної дії ЛНД-ПЛАЗМОН з 
чотирьох мішеней методом магнетронного розпорошення на постійному струмі. 
Особливістю цієї установки є те, що багатошарові плівкові структури можуть осаджуватися 
як почергово так і при сумісній дії декількох магнетронів для отримання потрібної кількості 
шарів вихідних металів та потрібного співвідношення між ними. При цьому максимальний 
розмір підкладок становить 400х400 мм. 

Перед напиленням всі підкладки проходили хімічну очистку в ультразвуковій ванні в 
наступній послідовності: ацетон, етанол, деіонізована вода. Після хімічної очистки зразки 
проходили ВЧ обробку в плазмі аргону в єдиному технологічному процесі перед початком 
осадження шарів металів безпосередньо в установці ЛНД-ПЛАЗМОН. Мішені магнетронів 
розміром 600х150 мм виготовлялися з металевих листів відповідної хімічної чистоти: Mo 
(99,76 %), Zn (99,96 %), Sn (99,999 %), Cu (99,99 %). Чистота та наявність домішок 
визначалися за допомогою мас-спектрометрії (мас-спектрометр тліючого розряду Finnigan 
Element GD). Кожен шар відповідного металу отримувався шляхом регулювання чотирьох 
параметрів: постійного струму магнетронів (DC), швидкості руху підкладки, температури 
мішені та тиску газів. Товщини кожного шару контролювалися оптичним мікро-
інтерферометром (МІІ-4) та профілометром (Tencor Instruments Alfa Step 1000). Таким чином 
товщина шару Мо в композиції прекурсорів становила 800 нм, Zn 190 нм, Sn 340 нм та Cu 
150 нм. Шорсткість шару молібдену перед нанесенням багатошарової структури 
контролювалась за допомогою скануючого зондового мікроскопу (NanoScope IIIa Dimension 
3000TM). Якість поверхні першого шару (молібдену) необхідно контролювати для усунення 
можливості росту плівки Cu2ZnSnS4 крізь цей шар (коли є тріщини, ямки чи отвори) під час 
кінцевого етапу сульфідизації, що може призвести до електричної закоротки електродів 
через поглинаючий шар. 

Сульфуризація отриманих шарів проводилася в атмосфері аргону з тиском 50 мбар 
при температурі 550 °С під шихтою сірки протягом 30 хв. Швидкість нагріву становила 20 
°С/хв., а охолодження відбувалося на повітрі. Кінцева якість вирощених плівок Cu2ZnSnS4 
контролювалася за допомогою методу енергодисперсійної рентгенівської спектроскопії 
(Oxford Instruments INCA x-sight) та методу лазерної раманівської спектроскопії (T64000 
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Horiba Jobin Yvon). Для характеризації вирощених плівок були обрані Cu K, Zn K, Sn L та S K 
лінії спектру, отримані при напрузі електронного скануючого мікроскопа (Hitachi S-3000N) 
20 кВ. Отримані плівки Cu2ZnSnS4 мали наступні співвідношення компонентів: Zn/Sn=1,21, 
Cu/(Zn+Sn)=0,85 та S/метал=1,09, що є дуже подібним, до співвідношень, які отримали 
автори робіт [5,6]. Для збудження раманівських спектрів використовувалося 
випромінювання Ar+-лазеру з довжиною хвилі 514,5 нм. На рис. 1 наведено раманівський 
спектр сформованих структур Cu2ZnSnS4.  
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Рис.1. Раманівський спектр плівок Cu2ZnSnS4  

Найбільш інтенсивні смуги з максимумами на 338 см-1 и 288 см-1 (рис. 1) відповідають 
характерним повносиметричним коливанням атомів Cu2ZnSnS4 зі структурою кестерита [7]. 
На основі детального аналізу раманівських спектрів обговорювалась також степінь 
структурної досконалості основної фази (кестерита), а також можливість виникнення 
незначних включень вторинних фаз. Результати раманівської спектроскопії показують, що в 
отриманих після сульфуризації плівках, при стехіометричному співвідношенні вихідних 
компонентів, дійсно формується сполука Cu2ZnSnS4. 

Таким чином, в даній роботі показано, що плівки кестеритів Cu2ZnSnS4 отриманих 
магнетронним напиленням металевих прекурсорів на постійному струмові з наступним 
відпалом мають високу якість та можуть бути використані для створення якісних сонячних 
елементів на їх основі. 
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European Conference of Photovoltaic Science and Engineering and Exhibition, 1997, p. 1242 
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МОДЕЛЬ БІГРАФЕНУ ЗІ ЗМІННОЮ ГІБРИДИЗАЦІЄЮ 
ХІМІЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ 

А.І. Курчак1 
1Інститут фізики напівпровідників ім.В.Є.Лашкарьова НАН України, 

пр.Науки, 41, Київ-28, 03650, Україна 
teoretyk0706@gmail.com 

 Біграфенна структура  вуглецю є однією з перспектив для практичного використання 
та відносно проста по технології за методом самоорганізації. Аналіз цієї структури  може 
бути проведений на основі деформації молекулярних комірок тетраедричної структури, 
з’єднаних по вершині, з поступовою зміною гібридизації зв’язків з sp3 на змішані sp3/ sp2, sp  і  
врешті на не гібридізовану pz. Енергетичні характеристики молекулярного комплексу CH4-x 
виконані на основі моделі електронних термів атомів,що входять до складу комплексу, рис.1. 

 
Рисунок 1. Структура двовимірного графену в незбуреному стані. 

Проведено розрахунок параметрів електронної зонної структури для вуглецевих 
структур з різними типами молекулярних кластерів, а саме, ширини забороненої зони Eg, 
енергії валентної Ev та Ec  величини енергії зони провідності, а також електронної 
спорідненості тобто оптичної роботи виходу Х. Власні значення енергій Е отримуються з 
рішення хвильового 

ijijij EH ψψ =  в наближенні, яке враховує взаємодію тільки між 

найближчими сусідами. Названі параметри  можуть бути виражені через табличні енергії 
(терми) (εs)та (εр) атомних електронних орбіталей, а для гібридного стану - через усереднені 
гібридні терми, зокрема,  для структур  одномірних, двомірних та тривимірних кластерів 
     ( ) 21 ps

h

d εεε +=  

     ( ) 322 ps
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d εεε +=    (1) 

     ( ) 433 ps
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d εεε +=  

Для більш складніших гібридних зв’язків маємо: 
     ( ) ( )1++= nn ps

h

nd εεε   (2) 

а для випадку збурених (дробних) s – орбіта лей sδε : 

   ( ) ( )ssps

h nn εδεεδεε ++=      (3) 

де n може приймати  також нецілочисельні значення (дробна гібридізація). Відстань між 
сусідніми атомами в найпростіших структурах визначається атомними радіусами ra, що є 
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табличними величинами  для різних  елементів періодичної таблиці. Відзначимо, що для 
розрахунків треба враховувати що стійким є такий атомний зв’язок, на який припадає два 
електрони. Енергію валентного зв’язку визначає діагональний матричний елемент. Розв’язок 
секулярного рівняння задає енергетичні зони в к-просторі Е(к) як для зв’язуючих (валентна 
зона) станів Еv

s,так і для антизв’язуючих (зона провідності) Еv
р [1]:  

( )∑ +=+≈+=
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,,
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zyx
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де Vv – валентний потенціал, що виникає завдяки перекриттю хвильових електронних  хмар 
сусідніх атомів. Для випадку центру зони Бріллюена хвильовий вектор к = 0 , отже тут 
можна просто визначити енергію забороненої зони через енергію валентного  Еv та  
металічного Еm  зв’язку: 
Співвідношення для розрахунку ширини забороненої зони тетраедричних (алмазоподібних) 
структур різної хімічної природи: 

[ ]( ) ][1 223333
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де eVV D

v 6.73 = , k=1.2 
На рисунку 1 представлено результати теоретичного розрахунку та експериментальні дані по 

збуреним тонким графітоподібним вуглецевим плівкам при зміні ступеня гібридизації. 
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Рисунок 1. Залежність ширини забороненої зони від ступеня гібридизації. 

 Розрахунки проведені на основі запропонованої моделі призводять до того, що 
введення домішок або дефектів в алмазоподібну структуру спричиняють зменшення ширини 
забороненої зони, дані для якої наведені в таблиці 1. 
Таблиця 1. Розрахунок роботи виходу та ширини забороненої зони алмазоподібного вуглецю 

збуреного різними домішками та вакансійними дфектами. 
 

  
Алмаз 

 
*3С-H* 

 
*2С-2H*

 
*3С-0* 

 
*2С-0* 

 
Eg(eV) 

 
5.5 

 
3.87 

 
2.68 

 
3.5 

 
2.3 

sp3/sp2(%)  98 96 97.4 95.7 
Χ0 (eV) 0 1.63 2.82 2 3.2 

Тоді як в біграфені такі дефекти, як дробна гібридизація збільшують ширину забороненої 
зони(табл.2).  
Таблиця 2. Теоретичні розрахунки для часткової гібридизації pz - sxpz  вуглецевих структур 

різного типу. 
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 δ = 0.01 δ = 0.05 δ = 0.1 δ = 0.15 
Eg(eV) 0.03 0.16 0.32 0.47 

 На основі розглянутої моделі вуглецевого кластера, змінюючи  геометричні 
параметри (довжину) одного із хімічних зв’язків, можна  модифікувати структуру з 
формуванням алмазної, алмазоподібної та графітоподібної кристалічної структури та 
моделювати відповідну зміну гібридизації зв’язку. Це дозволяє  розрахувати зонні параметри 
вуглецевих структур при такій гібридизації та співставити розрахунки з експериментальними 
даними. Останнє дає можливість оцінити ступінь гібридизації (sp3/sp2) алмазоподібної та spz 
графітоподібної фази вуглецю   користуючись принципом дробних орбіталей. 
 
1. Harrison W.A. Electronic Structure and the Properties of Solids. — San Francisco: Freeman , 
1980. 
2. Animalu A.O. Intermediate Quantum Theory of Crystalline Solids. —Englewood Cliffs: 
Prentice-Hall, 1977. 
3. Chelicowsky J.R., Cohen M.L. // Phys. Rev. B. — 1976. — 13. — P. 826; Ibid. — 1976. — 14. 
— P. 556. 
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Анізотропні особливості біграфену спричинені зовнішніми 
деформаціями. 

М.В. Стріха, В.Г. Литовченко, А.І. Курчак1 
1Інститут фізики напівпровідників ім.В.Є.Лашкарьова НАН України, 

пр.Науки, 41, Київ-28, 03650, Україна 
teoretyk0706@gmail.com 

Впродовж останніх років велику увагу приділяють теоретичному а також 
практичному дослідженню графену і різним його модифікаціям (біграфен, деформований 
графен, елементи пам’яті на основі графену на сегнетоелектриках) [1,6,7]. В даній роботі 
вивчаються особливості біграфенових систем. Такі системи складаються з  двох графенових 
шарів, які через вимогу мінімізації енергії набувають конфігурації т.з. А-В пакування 
(рис.1а), за якого половина атомів «верхнього» шару розташовані над атомами «нижнього» 
шару. ДГ є проміжною структурою між одношаровим графеном і об’ємним графітом. ДГ, як 
і одношаровий графен, є безщілинним матеріалом, проте його спектр в околі точок К і К’ 
зони Бріллюена є вже не лінійним, а квадратичним (що, однак, робиться лінійним зі 
збільшенням значення квазіхвильового вектора в площині ху). Однак поява різниці між 
електрохімічними потенціалами «верхнього» і «нижнього» шарів внаслідок прикладання 
електричного поля вздовж осі z призводить до появи енергетичної щілини між електронними 
й дірковими станами. 

 
В рамках моделі сильного зв’язку нами розглянуто зміщення двох «ненапружених» 

шарів у ДГ один щодо одного, що його можна описати кутом θ (див. рис.1 б). Такого 
зміщення можна досягнути, розмістивши ДГ між двома діелектричними підкладками, до 
яких прикладено зміщення в протилежних напрямках. При цьому відстань між шарами ДГ 
ми вважали сталою і рівною 3,4 А. Це накладає обмеження на величину можливого зсуву, 
яка має бути меншою від атомного радіуса (0,8 А для вуглецю), а відтак і на кути зміщення θ 
≤ 6°. 

Вигляд гамільтоніана в моделі сильного зв’язку для нашої задачі має наступний 
вигляд 
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'
iγ  - відповідні інтеграли перекриття між найближчими атомами як в одному шарі так і в 

сусідньому [2]. 
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Результатом чисельного розв’язання задачі на власні значення є відомий вигляд 
зонного спектру ДГ. При цьому в усіх випадках для значень зсуву θ < 6º, коли ще працює 
наша модель, ДГ залишається матеріалом з нульовою забороненою зоною. Проте 
розташування точок дотикання зони провідності і валентної зони при цьому суттєво 
залежить від напрямку зсуву площин одна щодо одної (рис. 2) 

Рис. 2. Модифікація розташування точок дотикання зони провідності і валентної зони 
залежно від напрямку зсуву S: без зсуву (а); зсув вздовж х (b); зсув вздовж у (c), зсув вздовж 

напрямку 45º щодо хy (d). 
 

На рис. 3 зображено зонний спектр недеформованого ДГ і для зсуву вздовж напрямку 
45º щодо х  розрахований в околі верхнього з шести екстремумів, зображених на рис.2.  

 
Рис.3. Зонний спектр недеформованого ДГ (суцільні лінії) і для ДГ зі зсувом уздовж 

осі х в околі верхнього екстремумів на рис.4 (розрахунок для θ = 5º, пунктирні лінії). Темні 
(чорні) лінії й точки – напрям уздовж kx, світлі (червоні) – вздовж kу 

 
Як наслідок анізотропії зонної структури ефективні маси є також анізотропними і їхні 

значення помітно менші, ніж у випадку недеформованого біграфену. Значення ефективних 
мас наведено в таблиці 1. 

Отже, в результаті зсуву спостерігається поява суттєвої анізотропії зон зображена на 
рис. 3, яка, в свою чергу, призводить до суттєвої (порядку 10-20%) анізотропії провідності 
ДГ. Може бути обговорене застосування такої анізотропії в чутливих сенсорах механічних 
напружень. Іншим шляхом застосування є генерація в анізотропному багатодолинному ДГ 
суто долинного струму за умови рівності нулеві середнього електронного спіну й 
електронного струму (так звана «долинотроніка» - “valleytronics”, див. [3, 4]). Можливість 
такої генерації при прямих підзонних і внутрішньозонних оптичних переходах у 
напівпровідникових квантових ямах була вперше обговорена в [5]. 
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Таблиця 1. Анізотропія ефективних мас спричинена зсувом у відповідних напрямках. 
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В последнее время активно исследуются тройные полупроводниковые соединения 
АIBIIICVI

2 (где AI – Cu, Ag; BIII – Al, Ga, In; CVI – S, Se, Te), и их твердые растворы (ТР). 
Указанные соединения и их ТР используются в качестве поглощающего слоя при создании 
высокоэффективных радиационно–стойких солнечных элементов (СЭ). Из указанного класса 
соединений значительный интерес представляет соединение CuInSe2 и его ТР CuxInxZn2–2xSe2 
(CIZS). 

Тонкие пленки In (~1–2мкм) наносились на поверхность пленок CIZS, полученых 
методом двухстадийной селенизации, вакуумным термическим напылением. В качестве 
омического контакта использовался слой серебра. На полученных структурах были 
проведены измерения вольт– амперных характеристик (ВАХ) и спектров 
фоточувствительности. ВАХ измеряли по методу вольтметра–амперметра в статическом 
режиме. Источником питания служил стабилизатор постоянного напряжения У1136 с плавно 
регулируемым выходным напряжением. Образец помещали в металлический экранирующий 
кожух со специальными окнами для подсветки. Электрический ток регистрировался 
микровольт– наноамперметром типа TR–1452, напряжение – цифровым вольтметром Щ6800. 
Составы исследуемых образцов приведены в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Составы образцов 

Элементы ат% № 
образца Cu In Zn Se 

1 21.11 20.74 5.4 52.74 
2 15.44 14.12 19.59 50.84 

 
Темновая ВАХ одного из барьеров Шоттки для образца 2 представлена на рисунке 1. 

Пропускное направление всегда соответствует положительному знаку напряжения смещения, 
что отвечает предсказываемому теорией Шоттки для контакта металла с полупроводником 
р–типа проводимости [1] и указывает на более высокое значение работы выхода электронов 
из металлического индия.  Фотонапряжение, как правило, было максимальным при 
освещении структур In/p–CIZS со стороны барьерного контакта, который всегда заряжался 
отрицательно относительно пленок р–типа проводимости, что согласуется с направлением 
выпрямления в таких структурах. Из рисунка 1 видно, что прямые ветви ВАХ в области 
малых напряжений подчиняются известному соотношению: 

 

 
(1) 

Коэффициент неидеальности для указанных структур, определённый из 
экспоненциальных участков ВАХ (кривая 1) β≈2.5. В запорном направлении ВАХ Барьеров 
Шоттки In–p–CIZS  до напряжений U=1B следует закону lnI=|U|1/4, характерному 
термоэмиссионному механизму токопереноса. 
С ростом напряжения прямого смещения (рисунок 3.12) U>0,6B линейная аппроксимация 
ВАХ в виде U=UOTC+rOТС приводит к значению UOTC≈0,65B и rотс ≈200 Ом при Т=300 °К 

   Результаты исследований фотовольтаического эффекта для типичных структур на 
основе CIZS пленок, полученных селенизацией стекло/ZnSe/(Cu–In) приведены в таблице 3.3. 
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Максимальная вольтовая фоточувствительность SU
m, которая всегда реализуется при 

освещении полученных поверхностно–барьерных структур со стороны барьерного контакта 
и в лучших структурах достигает SU

m ≈ 1200 В/Вт при Т = 300 °К.  

 
Рисунок 1. Стационарная ВАХ структуры CIZS  (1 – прямая, 2 – обратная ветви 

ВАХ). 
   Спектры относительной квантовой эффективности фотопреобразования η(ħω) типичных 
структур In/p–ZCIS для двух структур с низким содержанием цинка ≈6.28 ат.% и высоким 
содержанием цинка  ≈19,6 ат% приведены на рисунках 3.13 и рисунках 3.14, а в таблице 3.3 
дан ряд фотоэлектрических параметров этих структур и полупроводников, на основе 
которых такие структуры изготовлены. 

 

  

 

Рисунок 2 – Спектральные зависимости 
относительной квантовой эффективности 
фотопреобразования структуры In/p–ZCIS 

(образец № 2) при Т = 300 К в 
неполяризованном излучении при 
освещении со стороны барьерного 

контакта  

Рисунок 3 – Спектральные зависимости 
относительной квантовой 

эффективности фотопреобразования 
структуры In/p–ZCIS (образец 1) в 
неполяризованном излучении при 
освещении со стороны барьерного 

контакта (кривая 1) и со стороны пленки 
ZCIS (кривая 2) при Т = 300 К.  

 

 
Таблица 2 – Фотоэлектрические свойства поверхностно– барьерных структур In/p–CIZS (Т = 
300К). 
Образец SU

m, В/Вт ħωm, эВ ħω’, эВ 
δ 2

1 , эВ 
Eg

d, эВ 

1 840 1,7–2,4 1.05 2,5 1,02 
2 1200 1,4 – 2,5 1.02 2,4 1,21 
При освещении структур со стороны барьерного контакта фоточувствительность 

резко возрастает при энергии фотонов ħω  ≥ 0.90–0.95 эВ. Это возрастание вплоть до энергий 
ħω’ следует экспоненциальному закону и характеризуется высокой крутизной: 
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1 4030

)(
)(ln −÷≈= эВ

S
SS

ω
η

h ,     (2) 
что на основании [2, 3] позволяет высказать предположение о прямых межзонных 

оптических переходах в тонкопленочных четверных фазах, атомный состав которых 
приведен в таблице 1. Отклонения от экспоненциального закона в спектре η(ħω) наступают 
при энергии фотонов ħω’, которая указана в таблице 2 и стрелками на рисунках 1 и 
рисунках 2. Полная ширина спектров η(ħω) на полувысоте δ1/2 свидетельствует о 
широкополосном характере процессов фотопреобразования в барьерах на основе 
полученных поликристаллических пленок. Для лучших структур δ1/2∼ 2.5 эВ. Максимальное 
значение относительной квантовой эффективности фотопреобразования в лучших 
структурах реализуется также в широком спектральном диапазоне. Видно, что высокая 
фоточувствительность в барьерах на полученных селенизацией фазах проявляется в широкой 
спектральной области от 1.3 до 3.6 эВ, что существенно превосходит аналогичные данные 
для структур, в которых использованы пленки, полученные другими способами [4]. Это 
обстоятельство, свидетельствует о более высоком совершенстве тонких пленок  CIZS  
полученных селенизацией. 
Из рисунков 1 и 2 (кривые 2) также видно, что при переходе к освещению барьеров Шоттки 
со стороны тонкой полупроводниковой пленки спектры η(ħω) становятся узкоселективными. 
При этом ħωm ≈ ħω’ и    δ1/2 ≈ 0.15 – 0.25 эВ у разных структур. Резкий коротковолновой спад 
фоточувствительности структур связан с наступлением сильного оптического поглощения в 
пленках с приближением к ħω’, что связано с началом прямых межзонных оптических 
переходов. По этой причине слой фотогенерированных пар удаляется от активной области 
структур, что и приводит к появлению резкого коротковолнового спада η при ħω > ħω’ в 
такой геометрии фоторегистрации.  
   Поскольку диапазон концентраций Zn в полученных селенизацией пленках CIZS весьма 
ограничен, он не даёт возможности анализировать зависимость ширины запрещенной зоны 
Eg

d от состава пленок. Можно только отметить, что в полученных пленках намечается 
тенденция к возрастанию величины Eg

d по отношению к позиционно–упорядоченному 
соединению CuInSe2 с близким к его стехиометрии составом [5,6]. Важно также подчеркнуть, 
что максимальные значения Eg

d ≈ 1.21 эВ полученных селенизацией пленок CIZS 
оказываются близкими к используемым в СЭ слоев CIGS с максимальной на данный период 
эффективностью фотопреобразования [7]. 
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Physical transduser of single crystal biosensor consists of microelectrodes and a one-
dimensional single semiconductive nano- or microcrystal switched in the electric circuit. The 
crystal surface should be modified by chemical or biological selective agent, capable of reacting 
with a target substance: proteins, DNA, etc. The principle of the simplest biosensor based on one-
dimensional conductor is that the selective adsorption of a charged target leads to dramatic changes 
in conductivity (fig. 1). If screening radius LD of semiconductive nanocrystal and crystal diameter 
are close, then we are dealing with one-dimensional conductive system with strong response of 
conductivity with external field change. 

Unlike an existing technique of single crystal attaching to microelectrodes by 
micromanipulator and connecting into electric circuit by electron-beam lithography, the growth of 
semiconductor nanocrystals (fig. 2) in the space between microelectrodes is a self-organizing 
process suitable for device manufacture. 

Compounds A2B6 and A3B5 are promising classes of semiconductors for nanocrystals 
technology. Growth mechanisms of wurtzite nanocrystals specificity used for control of field-effect 
resistor topology. 

 

 

Fig.1. Biosensor  sketch Fig.2. SEM morphology of nanocrystals CdS, 
grown  without gold catalyst from gase phase 

 
Bioselective agent can be bound to the surface of nanocrystal of A2B6 compounds via thiol 

group. Chemisorption of model modifying agents (cysteamine and mercaptohexanol) on the surface 
of CdS has been studied by quartz crystal microbalance technique and gave experimental 
parameters for estimations of potential sensitivity of the biosensor. Modeling shows high sensitivity 
of the single crystal biosensor in order of 10-14 mol L-1. 
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Selection of chemical and biological selective agent, study of their chemisorption on the 
surface of the CdS nanocrystals, investigation of the process of interaction between immobilized 
bioselective agent and target molecules for for development of biosensors based on single crystal 
field-effect resistor are discussed. Described results draws in publications of our group [1-12]. 
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Progress in the application of chalcogenide glasses and chalcohalide glass-ceramics (glassy 
materials with embedded crystalline particles) with enhanced non-linear optical susceptibilities [1,2] 
relies considerably on the correct understanding of their structural organization at both atomic-
specific and atomic-deficient (free volume) levels. Positron annihilation lifetime (PAL) 
spectroscopy is known to be one of the most promising tools for characterization of structurally-
intrinsic free volumes in such materials on a subnanometer scale. In this report, we shall consider 
methodological possibilities of this method to probe inhomogeneities in two kinds of chalcogenide-
based solid systems: the mechanochemically-milled chalcogenide nanoparticles (such as realgar or 
pararealgar) embedded in polymeric matrix and (Ge-Ga-S)-CsCl glass-ceramics.   

The PAL spectra were recorded with the fast-fast coincidence system ORTEC of 230 ps 
resolution at the temperature of 22 oC and 35 % humidity. 22Na isotope (~50 kBq) was used as 
source of positrons (prepared from aqueous solution of 22NaCl, wrapped by Kapton® foil of 12 µm 
thickness and sealed), which was sandwiched between two identical glass samples. All the obtained 
PAL spectra were decomposed into two exponentials using standard LT program, the best results 
corresponding to three-component fitting (positron lifetimes τ1, τ2 and τ3 and corresponding 
intensities I1, I2 and I3). Therefore, the positron trapping modes (so-caled “positronics” parameters) 
in the studied chalcohalide, e.g. average positron lifetimes τav, positron lifetime in defect-free bulk 
τb, positron trapping rate in defects κd and fraction of trapped positrons η were calculated using a 
formalism of known two-state positron trapping model [3,4]. 

Under a such condition, the positrons injected in the studied substrate undergo two different 
processes such as positron trapping (fitted with τ1, I1,τ2, I2) and ortho-positronium o-Ps decaying 
(fitted with τ3, I3). The first component (τ1, I1) has no strong physical meaning within accepted 
model, while in the second component, the τ2 lifetime is directly related to a size of free-volume 
entities trapping positrons and I2 intensity is a measure of traps content. The third longest (τ3, I3) 
component is due to “pick-off” annihilation of o-Ps in free-volume defects (voids, intergranual 
nanopores, grain boundaries, etc.). The algorithm of special numerical treatment of the obtained 
PAL spectra was developed to account interbalance between positron trapping and o-Ps decaying 
processes. 

It is shown that PAL technique can be used for study of free-volume changes in Ge-Ga-S 
glass matrix caused by CsCl additives. The results testify in a favor of rather unchanged nature of 
corresponding free-volume voids responsible for positron trapping in the studied glasses, when 
mainly concentration of these traps is a subject to most significant changes with composition. 
 
 

[1] Lipovskii A.A., Tagantsev D.K., et. all. 2003 J. Non-Crystalline Solids, 318 268. 
[2] Shen X., Chen F., et.all. 2011 J. Non-Crystalline Solids, 357 2316. 
[3] Shpotyuk O., Calvez L., Petracovschi E., Klym H., Ingram A., Demchenko P., J. 204 

Alloys and Compounds, 582  323–327, 2014. 
[4] Krause-Rehberg R., Leipner H.S. Positron annihilation in semiconductors. Defect 

studies, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg-New York, 1999, 378. 
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ФОРМУВАННЯ ПОКРИТТІВ ДИСИЛІЦИДІВ НА ПОВЕРХНІ 
ХРОМУ, МОЛІБДЕНУ І ВОЛЬФРАМУ ІЗ ГАЛОГЕНІДНИХ 

КРЕМНІЙВМІСНИХ РОЗПЛАВІВ 
Молотовська Л.А., Подиман О.С., Шахнін Д.Б., Малишев В.В. 

Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України , 
просп. Акад. Паладіна 32/34,03680, Київ, Україна, liliiamolotovska@gmail.com 

 
Завдяки високому вмісту кремнію, силіциди перехідних металів складу MSi2 (де М – Сr, 

Mo, W) демонструють високу електричну провідність, відмінну температурну і корозійну 
стійкість при високих температурах. Ці властивості зумовлюють широке застосування 
дисиліцидів в якості високотемпературних конструкційних матеріалів та захисних покриттів 
для конструкційних матеріалів наступного покоління [1].  

В поєднанні з високою термічною стійкістю цих матеріалів, дисиліциди проявляють 
ряд цінних властивостей. Так, CrSi2 демонструє відмінні напівпровідникові властивості, що 
дозволяє використовувати його в фотоелектричних і оптоелектронних пристроях, або як 
анодний матеріал для Li-іонних батарей [2]; MoSi2 завдяки низькій щільності є одним з 
найлегших вогнетривів для аерокосмічної промисловості [3], а нанокристалічний WSi2 
використовується в якості нових енергонезалежних пристроїв флеш-пам'яті NVM 
(nanocrystal nonvolatile memory device) [4]. 

В зв’язку з цим, метою даної роботи є синтез покриттів CrSi2, MoSi2 та WSi2 у 
галогенідних розплавах солей та дослідження їх мікроструктури.  

Покриття MSi2 (де М – Сr, Mo, W) були отримані методом безелектролізного 
осадження кремнію на металічну основу в системі NaCl-KCl-NaF-Na2SiF6-Si. Пластинки Cr, 
Mo, або W занурювали в розплав солі та витримували при температурі 1173 К протягом 9-10 
годин. Отримані зразки досліджували методом скануючої електронної мікроскопії у 
відповідному характеристичному випромінюванні.  

Механізм осадження був описаний раніше в [5]. В результаті реакції пропорціонування-
репропорціонування між елементарним Si та іонами Si4+ (Na2SiF6), кремній осаджується 
спочатку на поверхню металу, формуючи фазу MSi2. Потім осаджений Si дифундує через 
фазу MSi2 і реагує з металічною основою. Отже, після формування товстого шару 
дисиліциду кремній доставляється до межі поділу фаз, де відкладається нижчий силіцид. 
Виходячи з цього механізму, стає зрозумілим неоднорідність силіцидного покриття, склад 
якого наведений в Таблиці. Силіциди складу Cr5Si3 та CrSi формуються ближче до 
металічної основи, а шар СrSi2 формується на поверхні (рис. 1).  
 

Таблиця 1. Склад силіцидного покриття  

отриманого на поверхні хрому в  
характеристичному випромінюванні 

Spectrum Si (in at. 

%) 
Cr (in at. 

%) 
Формула 

1 - 100 Cr 
2 37,19 62,81 Cr5Si3 
3 50,21 49,79 CrSi 
4 65,75 34,25 CrSi2 
5 65,62 34,38 CrSi2 

 

 
 Рис.1 СЕМ силіцидного покриття отриманого 

на поверхні хрому 
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Cиліцидні покриття, отримані на поверхні молібдену та вольфраму (рис. 2 а, b), є 
однорідними в характеристичному випромінюванні і складаються лише з фази MoSi2 i WSi2, 
відповідно.  

Слід відмітити кращу адгезію покриттів MoSi2 i WSi2 до металічної основи порівняно з 
силіцидним покриттям, отриманим на металічній підкладці Cr. 

 
 
Для пояснення дифузійних процесів, що відбуваються в системах M-Si визначено 

константу росту покриття, k2, за формулою: k2=d2/t, де d2-товщина силіцидного шару, t-
тривалість експерименту. Отримано наступні значення k2 для: СrSi2 – 1512,1×10-16 м2/с, MoSi2 
– 238,1×10-16 м2/с та WSi2 – 52,2×10-16 м2/с.  

Як відомо, Si має вищу швидкість дифузії в порівнянні з металом у фазі дисиліциду, що 
вказує на присутність великої концентрації вакансій на підгратці Si. [6]. Найвище значення k2 
було отримано для покриттів дисиліциду хрому. Висока швидкість дифузії, в даному 
випадку, може бути пов'язана з наявністю великої кількості вакансій на підгратці СrSi2 в 
порівнянні з підгратками MoSi2 чи WSi2. 

Отже, на поверхні Сr, Mo i W формуються багаті кремнієм силіцидні шари (МSi2). Однак, 
отримані значення констант росту силіцидних покриттів свідчать, що швидкість дифузійних 
процесів для цих металів відрізняється. Подальше вивчення атомного механізму дифузії 
дозволить керувати складом силіцидних покриттів, виходячи із даних про сили міжатомних 
зв’язків та концентрацію дефектів у різних металічних підгратках.  
 
[1] M. Mikula, B. Grancic, M. Drienovsky et al., Surface & Coatings Tech., 232, 349-356 (2013) 
[2] F.M. Courtel, D. Dugway, Y. Abu-Lebden, I.J.Davidson, J. of Power Sources, 202, 269-272 

(2012) 
[3] H.Yokota, T. Kudoh, T. Suzuki, Surface and Coatings Technology, 169–170, 171–173 (2003) 
[4] K.B. Seo, D.U. Lee, S. J. Han et al., Current Applied Physics, 10, e5–e8 (2010)  
[5] K. Tatemoto, Y. Ono, R.O. Suzuki, J. of Phys. and Chem. of Solids, 66, 526-529 (2005) 
[6] S. Roy, A. Paul, Intermetallics, 37, 83-87 (2013).  
 

Рис. 2 СЕМ силіцидних покриттів отриманих на поверхні Mo (a), W (b) 
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