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Колективні збудження в електронному газі з квадратичним та 

лінійним спектрами 

Кухтарук С.М., Кочелап В.О.
 

 
Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова, Пр. Науки 45, Київ 03028 

Е-mail: kukhtaruk@gmail.com 
 

Фізика коливань електронного газу бере свій початок ще з робіт Релея [1], Ленгмюра та 

Тонкса [2], які вперше вказали, що іонізований газ може коливатися з певною частотою, яку 

тепер називають плазмовою або ленгмюровською частотою *

3

23 /4 mne d

d

pl   , де e , dn3  та  

m  – відповідно заряд, концентрація та ефективна маса електронів,  – діелектрична стала.  

Після цього суттєвий внесок в теорію плазми зробили Власов та Ландау. Власов ввів у 

кінетичне рівняння Больцмана доданок з силою Лоренца [3], електричне та магнітне поля в 

якому обчислювалися за допомогою рівнянь Максвела. Це дозволило йому отримати більш 

точну частоту коливань плазми  )2/31( 22kapl  , де a – електронний дебаївській радіус, 

k – хвильовий вектор. Пізніше Ландау, розв’язуючи рівняння Власова методом перетворень 

Лапласа [4], виявив, що ленгмюровські коливання експоненційно загасають при 1ka . Цей 

ефект назвали ефектом загасання Ландау. Потім ван Кампен показав [5], що за умови 

сильно анізотропного початкового збурення функції розподілу ][=)( 0vvvFk   в плазмі 

можуть існувати додаткові незагасаючі коливання з частотою kv0 , які називають модами ван 

Кампена ( 0v – швидкість, довкола якої у початкового збурення є гострий пік). Таким чином, 

фур’є-компонента потенціалу в об’ємному електронному газі може бути представлена у 

наступному вигляді: 

 )exp()cos()exp()( 0

33 ktivBttAt k

d

pl

d

plkk                                            (1) 

де kA , kB  початкові амплітуди хвиль, d

pl

3 – параметр загасання Ландау. 

У системах з двовимірним електронним газом (напр. квантова яма), електрони в якому 

характеризуються параболічним спектром *2 2/ mk p , розв’язок для потенціалу також 

можна представити у вигляді (1), з заміною d

pl

3  на 
*

0

22 2 mkned

pl    ( 0n – поверхнева 

концентрація електронів) та d

pl

3  на d

pl

2 . 

В нашій роботі досліджувалися коливання в двовимірному електронному газі з 

лінійним (діраківським) спектром електронів pvFk  . Прикладом такої системи є графен. 

Розв’язувалася система рівнянь Больцмана-Власова та Пуассона методом перетворення 

Фур’є у координатному просторі та перетворення Лапласа у часі. В цьому випадку можна 

отримати наступний розв’язок для Фур’є-Лаплас компоненти  потенціалу ),( k  в площині, 

в якій знаходиться електронний газ: 
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де k, – частота та хвильовий вектор, e  – заряд електрона,  – ефективна діелектрична 

проникність середовища, g – фактор виродження електронної зони, 810Fv см/с – швидкість 

Фермі, || pp  – модуль імпульсу електронів, 0

k  – фактор нормування потенціалу, K – 

параметр розмірності хвильового вектора, який залежить від концентрації та діелектричної 

проникності, )(pkF  – фур’є-компонента початкового збурення функції розподілу.  
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          Якщо здійснити обернене перетворення Лапласа, то потенціал електронів в площині 

двовимірного електронного газу з діраківським спектром може бути представлений у 

наступному вигляді: 

,)()()(=)( tttt F

k

C

k

R

kk

         (4) 

де )(tR

k  – доданок, пов’язаний з плазмовими коливаннями, )(tC

k – компонента, яка виникає 

у зв’язку з наявністю точок розгалуження kvF  у Фур’є-Лаплас компоненті потенціалу 

k  (2), що приводить до інтегрування вздовж берегів розрізу, зображених на вкладках  

Рис. 1a та Рис. 1с, )(tF

k

 – компонента потенціалу, яка є не нульовою, якщо після 

інтегрування (2) виникають додаткові полюси, зв’язані з )(pkF . Доданок )(tC

k  не виникає 

в системах з параболічним спектром і є результатом двозначної природи поляризації 

електронів з лінійним спектром. Ми розглянули три різні типи початкових збурень )(pkF . 

У випадку ізотропного початкового збурення )(=)( pFF kk  p  не виникає додаткового 

полюса, зв’язаного з )(pkF , тому компонента потенціалу 0)( tF

k

 . Внесок плазмонів до 

потенціалу ])(cos[)( tkt pl

R

k   , де     1/1/1=)(
2
 KkKkkvk Fpl – частота плазмонів у 

діраківському двовимірному газі.  У випадку 1ktvF   доданок 
2/3)/(]4/3cos[)( ktvktvt FF

C

k   , якщо Kk   та 2/1)/(]4/cos[)( ktvktvt FF

C

k   , якщо 

Kk  . Відповідні залежності )(tC

k  представлені на Рис. 1a та Рис. 1b. Рис. 1a побудований 

при Kk 05.0 , тому відповідні хвилі загасають за законом 2/3)( ktvF . Рис. 1b побудований 

при Kk  , отже відповідні хвилі загасають повільніше і їх амплітуда набагато більша за 

рахунок діелектричного середовища з високою  . Отже,  наявність точок розгалуження в (3) 

приводять до виникнення додаткових зарядових хвиль з несучою частотою kvF .     

У випадку слабо анізотропного початкового збурення ppFF kk pnp )(=)(   (де n – 

одиничний вектор напрямку анізотропії) внесок 0)( tF

k

 . В цьому випадку фур’є- 

компонента потенціалу є чисто уявною і в початковий момент часу 00)( tk . Внесок 

плазмонів до потенціалу ])(sin[)( tkit pl

R

k   , що забезпечує нуль R

k  при 0t . У випадку 

1ktvF  доданок 2/3)/(]4/cos[)( ktvktvit FF

C

k   , якщо Kk   та 
2/1)/(]4/3cos[)( ktvktvit FF

C

k   , якщо Kk  . Залежність )(tC

k  для слабо анізотропного 

початкового збурення представлена на вкладці Рис. 1b при Kk  , звідки видно, що 

залежність )(tC

k  дещо інша, ніж для випадку ізотропного збурення: зокрема, при  0t  

амплітуда хвиль, зв’язаних з розрізом, є нульова, як і амплітуда плазмових хвиль. 

У випадку сильно анізотропного збурення ][)(2=)( 0 pFF kk p  усі три компо- 

ненти  потенціалу (4) є ненульовими і комплексними. Плазмонна компонента 

 ][sincos][cos)( 0 tkivtt plFplpl

R

k   , де 0  – кут між хвильовим вектором та напрямком 

анізотропії. Компонента )(tC

k  демонструє часові залежності, аналогічні до попередніх двох 

випадків. Компонента, зв’язана з сильно анізотропною початковою функцією розподілу, 

 kiKtkivt F

F

k 1)/|sin|/cos(1]cos[exp=)( 000   . Остання компонента є аналогічною до  

мод ван Кампена з частотою 0cos kvFvK   в матеріалах з квадратичним спектром (1).  

Цікавою є ситуація, коли полюс vK , пов’язаний з модами ван Кампена (зображений на 

вкладці Рис. 1с), є близьким чи співпадає з однією з точок розгалуження. Зокрема, у випадку 

00  , коли полюс vK  співпадає з правою точкою розгалуження kvF , компонента 

1/2)(/4)]3([exp//2)( ktvktviKkt FF

C

k   загасає досить повільно в порівнянні з  
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Рис. 1: Компонента потенціалу C

k , яка виникає за рахунок наявності точок розгалуження: 

(a), (b) – випадок ізотропного початкового збурення; вкладка на графіку (b) – випадок слабо 

анізотропного початкового збурення; (c), (d) – випадок сильно анізотропного початкового 

збурення (показана тільки дійсна частина C

k ). На вкладках графіків (a), (c) зображено 

контури інтегрування на комплексній площині  . На вкладці графіка (d) зображено дійсну 

частину сумарного потенціалу (4) для сильно анізотропного початкового збурення у випадку 

виникнення ефекту биття; (a), (c) побудовані для графену на підкладці SiC; (b), (d) – для 

графену на підкладці SiC, який занурений в рідке діелектричне середовище з діелектричною 

сталою 50=2 . Для всіх графіків концентрація електронів 212

0 102  смn , температура 

300T K.  
 

попередніми випадками при Kk   і має дуже велику амплітуду при Kk  . На Рис. 1с при 

Kk 05.0  добре видно, що компонента )(tC

k  при 00  , яка зображена точками, загасає 

значно повільніше, ніж компонента )(tC

k  при 3/0   , яка зображена суцільною лінією. На 

Рис. 1d суцільна лінія і точки означають те ж саме, що й на Рис. 1с,  проте Рис. 1d  

побудований при Kk  , тому амплітуди хвиль є значно більшими. 

Оскільки плазмони та моди ван Кампена є гармонічними коливаннями, то для них 

можна реалізувати ефект биття. На вкладці  Рис. 1d показано дійсну частину сумарного 

потенціалу у випадку наявності биття при Kk 4.1 , коли bvKpl   2 , де kvFb 1.0 – 

частота биття. 

Таким чином, в даній роботі показано, що в системах з лінійним спектром електронів 

окрім звичайних плазмонів та хвиль ван Кампена існують додаткові хвилі, які пов'язані з 

наявністю точок розгалуження. Ці хвилі загасають в часі за степеневими законами. Хвилі 

ван Кампена збуджуються, коли початкова функція розподілу є сильно анізотропною, тоді як 

плазмони і хвилі, зв'язані з точками розгалуження, збуджуються завжди. 
 

Література 
[1] L. Rayleigh, Philosophical Magazine, 11, 117 (1903). 

[2] I. Langmuir, L. Tonks,  Phys. Rev. 33, 195 (1929). 

[3] А. А. Власов, ЖЭТФ, 8, 291 (1938). 

[4] Л. Д. Ландау, ЖЭТФ, 16, 574 (1946). 

[5] N. G. van Kampen, Physica, 21, 949 (1955). 
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Кінетика електронів та фононів в нітриді галію 

та гетероструктурах на його основі. 

 

Б.О.Данильченко 

Інститут фізики  

 

Викладаються оригінальні експериментальні дослідження автора по транспорту 

гарячих носіїв в провідних каналах AlGaN/GaN гетероструктур у зовнішніх електричних 

полях до 200–400 кВ/см. Найвищу на сьогодні дрейфову швидкість електронів, що дорівнює 

6.8*10
8
 см/сек, було отримано в полі 400 кВ/см. Розглянуто природу підсилення 

фотопровідності зазначених гетероструктур в гріючих електричних полях. Наводяться 

експериментальні данні щодо теплових властивостей кристалів нітриду галію, таких як 

температурна залежність теплопровідності та чинників, що на нею впливають.  Шляхом 

прямих вимірювань теплоємності кристалів GaN визначена температура Дебая 365К та 

Ейнштейна 880К з використанням яких теплопровідність цієї сполуки  описана в інтервалі 

4- 1500К.   

 

В останнє десятиріччя фізика напівпровідників інтенсивно вивчає фізичні властивості 

нових широкозонних нітридних сполук. На сьогодні встановлено, що сукупність 

властивостей, притаманним таким сполукам як AlN та GaN, а також гетероструктурам на їх 

основі, дозволяє виготовляти нове покоління потужних надвисокочастотних приладів.  

Робочі параметри цих пристроїв багато у чому перевищують значення по відношенню до 

пристроїв  виготовлених з використанням вже традиційних напівпровідників таких як 

кремній або арсенід галію. Висока дрейфова швидкість є вирішальним параметром для  

електронних та оптичних пристроїв, працюючих в умовах  транспорту гарячих електронів. 

На сьогодні, в нітрідних  структурах, досягнуто найвищі для напівпровідників дрейфові 

швидкості 2–3*10
7
см/сек  в електричних полях 150-180кВ/см. Багато чисельні теоретичні 

розрахунки передбачали в таких полях виникнення ефекту Ганна, що вперше спостерігався в 

арсеніді галію у значно менших електричних полях.  Однак, в досягнутих на сьогодні в 

нітриді галію електричних полях до 200 кВ/см ефект, пов'язаний з між долинним 

перерозподілом носіїв, отже від’ємна диференційна провідність на основі ефекту Ганна, не 

спостерігався.  

Попередні розрахунки показали, що в полях вищих за 200кВ/см, енергія гарячих 

носіїв вже не встигає балансуватись шляхом спонтанного випромінювання оптичних фононів. 
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За час випромінювання фонона, електрон набирає набагато більшу енергію. У такому разі 

слід очікувати виникнення ефекту стрімінгу носіїв, що характеризуються високими 

значеннями дрейфових швидкостей.  Природна межа дрейфової швидкості обмежується 

структурою зони провідності. За розрахунками, така межа є найвищою для нітриду галію та 

дорівнює 8*10
7
 см/сек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Дрейфові  швидкості електронів у 

надвисоких  електричних полях . Квадрати –  

експериментальні данні [1], суцільна  лінія – 

результат  розрахунків за   існуючими 

теоріями, хрестики – експериментальні 

експериментальні дані з роботи [2].   

 

Було виконано експериментальні дослідження  транспорту гарячих носіїв в зразках 

спеціальної геометричної форми виготовлених на основі AlGaN/GaN гетеро структур при 

температурі гратки 4.2 К.  

Показано, що отримана нами швидкість 6.8*10
7
см/сек відповідає квазібалістичному руху 

електрона в електричному полі до 400 кВ/см і  складає 85% від максимально можливої 

швидкості для цього кристалу. Результати експерименту кількісно узгоджуються з 

існуючими в літературі розрахунками. Отримана швидкість у 2–2.5 рази перевищує відомі на 

сьогодні дрейфові швидкості насичення в напівпровідниках та дозволяє істотно збільшити 

швидкодію приладів НВЧ пристроїв на основі GaN.   

 В таких екстремальних електричних полях густина розсіяної потужності досягає  

2.5–5*10
12

 Вт/см
3. Для запобігання теплового руйнування пристроїв з такими 

потужностями треба вирішувати проблему забезпечення відводу тепла безпосередньо 

пов'язаної з динамікою акустичних фононів.  Перші кроки в цьому напрямку вже були 

зроблені шляхом експериментальних досліджень теплопровідності , теплоємності кристалів 

та визначення довжини вільного пробігу акустичних фононів. 
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Рис.2. Температурна залежність 

теплопровідності кристалів GaN. 

Відкриті кола з роботи [3], суцільна 

лінія розрахунки з роботи [4], хрестики 

– літературні данні. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3. Температурні залежності теплоємності  

кристалів GaN з роботи [5]. 

Результати вимірювань – товста лінія, 1– 

розрахована складова теплоємності по моделі 

Ейнштейна, 2– розрахована складова 

теплоємності по моделі Дебая, 3– розрахована 

сума двох складових  

 

 

Таким чином, було систематично вивчено 

особливості транспорту носіїв в провідних 

двомірних каналах AlGaN/GaN гетероструктур, 

отримано  рекордні на сьогодні дрейфові 

швидкості носіїв, прямим чином вперше визначено температури Ейнштейна та Дебая для 

GaN, отримано залежності теплопровідності цих кристалів в широкому інтервалі температур 

4.2–300 К, та визначено чинники, що обмежують теплопровідність.  
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Semiconductor materials A
II
B

V
2 and A

II
B

IV
C

V
2 are promising for the construction of 

intensity stabilizers and pulse stretchers for solid state lasers, optical and thermal sensors and 

polarizing prisms for thin-film waveguides [1]. Reliable data for the properties of these materials in 

the FIR range at different temperatures are important for their industrial applications. 

Aim of this study is to investigate the temperature dependent contribution of the optical 

phonons in the single crystals of the tetragonal CdP2, ZnP2 and ZnGeP2 into the dielectric 

permittivity in the 4-300 K temperature range. 

 Investigated samples have been prepared at the Joint Institute of Solid State and 

Semiconductor Physics (Minsk, Belarus). Reflectance spectra of the studied single crystals were 

measured in the 15–600 cm
-1

 wavenumber range at the Institute of Physics (IA), RWTH University 

of Technology (Aachen, Germany). The dielectric permittivity dispersion was obtained for the 

polarization along the a- and c-axes of a single crystal at 4, 50, 100, 150, 200 and 300 K. At low 

temperatures the phonon peaks in reflectance spectra become sharper and reststrahlen band of 

studied materials can be clearly seen [2]. 

Contribution of the phonon modes were described using Lorentz oscillators with following 

parameters: frequency, oscillator strength and the damping constant. Temperature dependent 

dielectric function of CdP2, ZnP2 was discussed in [2]. Here we present and discuss temperature 

dependences of all oscillator parameters of CdP2, ZnP2 and ZnGeP2 for the first time. Optical 

phonon behaviors are ascribed to thermal expansion of the lattice. 

 

1. V.M. Trukhan, S.F.Marenkin. Zinc and Cadmium Phosphides and Arsenides, Minsk: Varaksin 

A.N, 2010. 224 p. 

2. Shportko K V, Izotov A D et. al.: Effect of Temperature on the Region of Residual Rays 

of CdP2 and ZnP2 Single Crystals. Russian Journal of Inorganic Chemistry: 2014, 59: 986-991. 

mailto:konstantin@shportko.com
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 Електрон-фононна та електрон-електронна взаємодії в 

раманівських спектрах кристалів  
 

Романюк Ю.А., Яремко А.М.  

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

Київ, Україна, Romanyuk_Yu@ukr.net 

 

Метод раманівського розсіювання світла (КРС) є ефективним методом, який 

використовується для вивчення оптичних властивостей твердих тіл. Відомо, що поглинання 

у кристалі обумовлено одно-фотонним процесом пов’язаним з міжзонними переходами. У 

напівпровідниках міжзонне поглинання світла описується на основі екситонів Ваньє, а в 

діелектричних кристалах - на основі екситонів Френкеля. 

Більш складним є комбінаційне розсіювання світла (КРС), оскільки це є двох 

фотонний процес, при якому один фотон  ,k  поглинається кристалом, а інший фотон  ,k  

народжується. У роботі [1] було теоретично розглянуто КРС в кристалах за допомогою 

формалізму функцій Гріна (ФГ), в якій враховано сильну електрон-фононну взаємодію і 

проаналізовано експериментальні спектри КРС CdS та ZnO кристалів. Проте, вплив 

електрон-електронної взаємодії на характер спектрів КРС не було враховано і в літературі ці 

питання не досліджені.  

Головною метою нашого дослідження було врахування обох: електрон-електронної і 

електрон-фононної взаємодій на спектри КРС, як це було розглянуто в роботі [2]. 

У нашій роботі ми не розрізняємо кристали з вузькими або широкими типами зон, 

тобто органічні або напівпровідникові. Нами було розвинуто багаточастинковий підхід та 

враховано  вплив різних параметрів на інтенсивність раманівського розсіяння. Теоретичне 

досліджено КРС в кристалах виконано за допомогою формалізму функції Гріна (ФГ). 

В роботі враховано обидва типи взаємодії електрон-фононної, та електрон-

електронної, що дає можливість порівняти вплив відповідних сталих взаємодії на 

особливості форми спектрів КРС, зроблено чисельні розрахунки для варіювання деяких 

параметрів і відповідні теоретичні розрахунки порівняно з експериментальними для деяких 

кристалів. Проаналізовані різні випадки зонної структури і впливу на неї параметрів моделі 

та здійснені відповідні чисельні розрахунки.  

 

[1] A.M. Yaremko, V.V. Koroteev, V.O. Yukhymchuk, V.M. Dzhagan, H. Ratajczak, A.J. Barnes, 

B. Silvi, Chemical Physics 388 (2011) 57–68 

 

[2] A.M. Yaremko, V.M. Dzhagan, V.O. Yukhymchuk, T.L. Linnik, H. Ratajczak, J. Baran, A.J. 

Barnes, Journal of Molecular Structure 976 (2010) 205–214 
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Double pulse LIBS is extensively used for quantitative analysis of various objects. This 

method is characterized by such advantages as a low degree of sample destruction, no need in 

chemical or mechanical pretreatment of the surface. Because of this, LIBS is one of the primary 

direct analysis methods for investigation of porous and heterogeneous objects. The objects of study 

were artefact coins from silver-copper alloys, some of investigated coins were broken and seemed 

to be brittle and light than others. The experiments were performed with the help of a LSS-1 laser 

spectrometer produced by the Belarusian–Japanese joint venture LOTIS-TII (Minsk). The plasma 

was generated at the fundamental wavelength (1064 nm) of a nanosecond Q-switched double-pulse 

Nd:YAG laser with a pulse width of 15 ns and repetition rate of 10 Hz. Double laser pulses with the 

interpulse interval Δt=0-100 μs (1 μs step) were used to vaporize the sample and to excite the 

atomic spectra. The measurements performed demonstrate that, compared to single pulses, the use 

of double laser pulses at the invariable total power leads to a multiple increase in the intensity of 

spectral lines with a thickness of the evaporated layer, increasing by a factor of 1.5 only. Maximum 

intensities of spectral lines for silver and copper are observed when a time interval between the 

double laser pulses is 10 μs. The crater depth on the sample surface and the layer thickness were 

determined using a Linnik MII-4 microinterferometer. The layer thickness in this experiment was 

2,5 µm. It was found that in the brittle coins present micropores – laser evaporation of layers with 

these micropores provides significant decrease in intensities of both silver and copper spectral lines 

(figure1). Spectral line intensities of copper and silver from massive coins were about the same 

depth throughout. 

 
The developed analytical techniques may be used in quantitative and qualitative analysis of 

artefacts and industrial goods from multicomponental alloys. 
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Дослідження домішково-дефекної структури високоомного 

монокристалу CdTe:V 
 

Курик А.О., Сафрюк Н.В.
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Розвиток техніки змушує ставити все вищі вимоги до приладів детектування 

іонізуючого випромінювання. Це зумовлює пошук нових матеріалів та вдосконалення вже 

існуючих. Основними матеріалами, які використовуються в неохолоджуваних твердотільних 

детекторах є GaAs, CdTe, HgI. Наша робота присвячена дослідженню CdTe, оскільки він 

володіє високою детекційною здатністю та хорошими транспортними характеристиками, що 

є визначальними для ефективної роботи детектора X- і γ-випромінювання. 

В ході роботи було вирощено монокристали CdTe вертикальним методом Бріджмена. 

Додатково вводили домішку ванадію, яка в розплаві мала концентрацію NV = 1·10
19

см
-3

. 

Використання цієї домішки дозволяє отримувати високоомні монокристали обох типів 

провідності. Для визначення питомого опору та транспортних характеристик проводили 

електрофізичні дослідження. В той же час проведено фотолюмінесцентні дослідження, які 

дали змогу дізнатися про стан домішково-дефектної структури. Дослідивши аксіальний 

розподіл всіх наведених вище характеристик, можна спостерігати зміни цієї структури при 

рості кристалу. 

Вивчення розподілу електрофізичних характеристик в напрямку росту кристалу 

показали високі значення питомого опору ( 10
9
 Ом·см ) та рухливості носіїв заряду 

( > 500 см
2
/В·с ) для всіх зразків. У вирощеному кристалі було досягнуто високий рівень 

компенсації електрично активних центрів, що підтверджується наведеними вище 

характеристиками та низькою концентрацією носіїв заряду (4,5 - 6·10
6
 см

-3
), яка 

наближається до межі власної провідності (2·10
6
 см

-3
). Аналіз спектрів фотолюмінесценції 

показав зміни складу домішково-дефектної системи, які пов’язані з ростом вакансій кадмію в 

кінці кристалу, зумовлено особливостями вирощування вертикальним методом Бріджмена, 

та зміною концентрації фонових домішок внаслідок їх сегрегації. 

Для перевірки отриманих результатів було проведено рентгеноструктурні 

дослідження, які вказують на збільшення концентрації точкових дефектів в напрямку росту 

кристалу, тобто вакансій кадмію. Така тенденція добре корелює зі змінами на спектрах 

фотолюмінесценції, де в цьому напрямку кристалу зростає інтенсивність смуг пов’язаних з 

ізольованими та зв’язаними на складних центрах вакансій кадмію. Також цьому відповідає 

перехід від n-типу провідності, у зразків з початку і середини кристалу, до інверсії 

(спостерігається обидва типи провідності), у зразку з кінця кристалу. 

В результаті проведеної роботи було встановлено аксіальну залежність 

домішково-дефектної структури кадмій телуриду легованого домішкою ванадію. А саме, 

встановлено, що в напрямку росту кристалу зростає концентрація точкових дефектів, 

представлених вакансіями кадмію. Це зумовлено використанням при вирощувані 

вертикального методу Бріджмена. Однак вплив змін в домішково-дефектній системі на 

питомий опір та рухливість носів заряду є малим. 

Використання застосованих у роботі технологічних особливостей вирощування 

монокристалів CdTe:V дозволяє отримувати матеріал з високими технічними 

характеристиками необхідними для роботи твердотільних неохолоджуваних детекторів 

іонізуючого випромінювання. Також дані кристали вирізняються великим корисним виходом 

матеріалу придатним для практичного використання, що підтверджується дослідженнями 

аксіального розподілу характеристик. 

mailto:a.kuryk@isp.kiev.ua
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Система олово-сірка може утворювати цілий ряд кристалічних фаз – SnS, Sn2S3, SnS2 з 

різною шириною забороненої зони. Ряд з цих сполук можуть бути отримані p- типу, в той час 

як інші n типу провідності. Це дозволяє створювати гетеропереходні сонячні елементи (СЕ) 

на основі різних фаз однієї і тієї ж сполуки (наприклад, n-SnS2/p-SnS), що суттєво спрощує 

процедуру їх виготовлення та знижує вартість [1]. Підвищення ефективності СЕ не можливе 

без оптимізації структурних та електрофізичних характеристик як базових шарів приладу так 

і конструкції в цілому. Одним з нових методів який дозволяє отримувати нову інформацію 

про ці харак-теристики є метод поверхневого плазмонного резонансу (ППР). 

У зв’язку з цим актуальною є задача вивчення поляризаційних особливостей взаємодії 

випромінювання з нанорозмірними плівками SnS2 методом модуляційної поляриметрії. 

Досліджені зразки були отримані методом термічного випаровування сполуки у квазізамкненому 

об’ємі в установці ВУП-5М (Р=5∙10
-3

 Па). Температура підкладки при нанесенні шарів 

змінювалася у інтервалі Ts = 175-275 
0
С, температура випарника складала Te = 675 

0
С. Зразки мали 

товщину d = 50 нм.  

Аналіз спектральних характеристик параметру  поляризаційної різниці (λ) (Рис.1), 

виміряних в широкому діапазоні кутів падіння θ, дозволив виявити резонансні особливості 

взаємодії випромінювання з електронною підсистемою зразка Ts = 175 
0
С. У спектральному 

діапазоні λ = 400-1000 нм при умові виконання фазового синхронізму (θ>θcr≈42
0
) було 

зареєстровано два види резонансів - локалізований поверхневий плазмонний (ЛПП) (при 

~500 нм) та поверхневий плазмон-поляритонний (ППП) (у довгохвильовій області). 

Екстремум параметру поляризаційної різниці при кутах θ<θcr має дисперсію, що відповідає 

збудженню радіаційного локалізованного  поверхневого плазмону.  
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Рис.1 Спектральні залежності поляризаціної різниці при різних кутах падіння 

 

Зроблено висновок, що співвідношення амплітуд ЛПП та ППП резонансів обумовлєне 

структурними особливостями плівки SnS2. Отримані експериментальні дані дали змогу 

ідентифікувати ці особливості структури та морфології поверхні плівки, як кластерної та 

неоднорідної за структурою. Проведені дослідження свідчать про перспективність методу 

модуляційної поляриметрії для діагностування структурної однорідності композитних 

нанокластерних плівок. 

 

1. A. Sanchez-Juareza, A. Tiburcio-Silverb, A. Ortiz, Thin Solid Films 480–481, 452–456 (2005) 
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Найбільш чутливою до дії радіації є поверхня кристалів, тому актуальними 

залишаються проблеми по вивченню радіаційно-стимульованих перебудов на поверхні  

кристалів Si. Досліджувані поверхнево-бар’єрні структури (ПБС) формували на базі 

кристалів кремнію р-типу провідності. В якості омічного контакту використовували Al, а в 

якості бар’єрного – Bi. 

На рис. 1, а показано спектри ємнісно-модуляційної спектроскопії глибоких рівнів 

експериментальних ПБС. Встановлено, що не опромінені структури володіють одним 

глибоким рівнем ГР1 (міжвузловий кремній). Початкова дія Х-опромінення (130 Гр) сприяє 

зростанню концентрації міжвузлових атомів Si у приповерхневому шарі кристалу (амплітуда 

ГР1 зростає). Подальша дія радіації (більше 260 Гр) стимулює утворення нового дефекту Bi 

(міжвузловий бор) з певним глибоким рівнем ГР2. Атом кремнію витісняє атом бору з 

вузлового положення у міжвузлове згідно механізму Уоткінса. 

Для моделювання радіаційно-стимульованої перебудови дефектів нами використано 

модифіковане рівняння дифузії міжвузлового кремнію під впливом радіації: 
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де N(x,t) – концентраційний розподіл міжвузлового кремнію (Sii), D* - коефіцієнт дифузії Sii 

в полі радіації,  G – швидкість генерації Sii, τ(t) – час життя Sii.    

 Формування і розв’язання нашого рівняння сітковим методом було виконано у 

середовищі математичного пакету Maple (рис. 1, б). 

      
                                                      а)                                                             б) 

Рис. 1. (а) – Залежність уявної складової ємності за модуляційною напругою від 

температури (частота модуляції=3кГц) для опромінених ПБС на базі кристалів p-Si; 

(б) – дозова залежність середньої концентрації Sii в приповерхневій області кремнію 

(x=10
-5

м) 

 

За доз опромінення більших за 260 Гр, на ємнісно-модуляційному спектрі глибоких 

рівнів (рис. 1, а) спостерігається поява максимуму (ГР2), який відповідає дефекту Bi. 

Амплітуда ГР1 (міжвузлового Si) зменшується, що добре корелює з вище описанною 

математичною моделлю (рис. 1, б).  
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GaN thin films were prepared on Al2O3 substrate using the metal-organic chemical vapor 

deposition (MOCVD) technique. The thicknesses of top (gallium nitride) and bottom (Al2O3) layers 

were 2.0–2.5 and 230 μm, respectively. The epitaxial layer was n-type, doped with Si. 

Concentration of carriers was ~1.6·10
19

 cm
-3

. The spectral dependencies of the optical transmittance 

(OT) of studied structures were measured at 300 K with a spectrophotometer Specord 210 in the 

350–1100 nm wavelength range, with an error below 0.1 nm. Weak magnetic field (WMF) 

treatment in regime B=60 mT, f=10 Hz, τ=1.2 ms was chosen for our experiments, with duration of 

processing 10 min. 

Initial transmittance spectrum of material under investigation in the wavelength 350-1100 

nm had two characteristic regions: a typical straight-line in the blue range and oscillation at 

wavelengths of 400-1100 nm. The value of 3.40 eV (bandgap of GaN) was obtained by 

extrapolation of the first one. Oscillations in OT spectrum are related to the internal structure of the 

material, namely, the presence of a clear semiconductor-insulator interface. The transmittance curve 

minmaxTTT   responds to the real transmittance spectrum for the film under investigation and 

exactly this curve we will analyze in future. To obtain T  curve in theoretical way, GaN/Al2O3 can 

be in three-layers model approximated. We have chosen a model with thin oxide layer, which 

always exists at the semiconductor surface. In this work interference effects we will not take in to 

account, so the changing of the phase at the interface of layers with different refractive indexes for 

reflected/transmitted wave we will not take into account. Assuming multi-reflections at the interface 

between the layers and according to Buggery-Lambert law, after some transformations we can write: 
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were r0, r1, r2, r3 - reflection coefficients for interfaces air-oxide layer, oxide layer-GaN film, GaN 

film-substrate, substrate-air, respectively; 2r , 3r  - reflection coefficients for the direction GaN-

oxide and substrate-GaN, respectively. 

Results obtained earlier testify about not trivial mechanism of the interaction of WMF and 

semiconductor material. Simple variation of the film optical thickness, occurred due to destruction 

of metastable defect complexes, existed in interface film-substrate, is not able to explain all features 

of the transformation of the optical transmission curves. There are only blue-regions of simulated 

OT-curves in agreement with experimental ones. While red-region of experimental and fitted curves 

are different. This could be the reason of the changing not only the optical thickness of the 

interfering layer, but also its refractive index. Displacement of experimental and simulated curves is 

not large - only about 1%, but the sensitivity of this method suggests that it is above than the 

expected error. Regardless of the possible physical mechanisms of the observed transformations, 

one can argue that the chosen model allows to conclude that due to WMF-treatment occurs small, 

but nevertheless detected value, long-term changes in the refractive index of the studied material. 

To establish all micromechanisms of observable reorganization, additional researches are required. 
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Раніше було показано, що ультразвукова (УЗ) обробка в напівпровідникових 

монокристалах А2В6 (CdS, ZnS, CdTe, ZnCdTe, CdHgTe, MnHgTe, CdMnHgTe) призводить як 

до зміни їх рівноважної провідності, так і фотоелектричних та акустичних параметрів [1]. 

Вважається, що під дією УЗ хвилі відбувається «захоплення» чи «звільнення» рухливих 

електрично активних точкових дефектів (акцепторів чи донорів) з дислокацій, які є для них 

«стоками». Особливості таких процесів акустостимульованого (АС) перерозподілу дефектів 

визначається вмістом і структурою дефектів, а також концентрацією дислокацій в кристалі.  

Проведено дослідження впливу ультразвуку на електрофізичні та кінетичні 

характеристики низькоомних монокристалічних зразків CdTe:Cl (NCl=5·10
17

 см
-3

) у 

температурному діапазоні 77÷300 К. Динамічні зміни електропровідності при дії УЗ 

навантаження на частоті 9,1 МГц з напругою на п’єзоперетворювачі 35 В у таких 

монокристалах зворотні, і після вимкнення УЗ електрофізичні характеристики повертаються 

до вихідного стану та характеризуються швидкою та повільною складовими часу релаксації, . 
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Рис. Часові характеристики зміни провідності зразка для різних температур  

при включенні (зліва) та вимкненні УЗ навантаження (справа). 
 

Характер релаксації провідності, як при включенні УЗ, так і при його вимкненні, 

визначається температурою зразка і свідчить про довготривалі механізми АС перебудови 

точково-дефектної структури кристала. Спостережувані ефекти визначаються 

метастабільним характером поведінки акцепторних комплексів, що може призводити до 

виникнення кулонівської нестабільності та утворенню комплексів «міжвузельний атом – 

вакансія» або ж до трансформації вже існуючих дефектів у гратці (донорних центрів CdTe та 

акцепторів VCd) [2]. Основним процесом перекомпенсації при УЗ ввімкненні видається 

перетворення акцепторного комплексу [(VCd
2-

ClTe
+
)
-
] в нейтральний комплекс [(VCd

2-
2ClTe

+
)
0
], 

з тимчасовим дифузійним залученням атомів Cl, які в рівноважному стані розташовані на 

дислокаціях. При вимкненні УЗ навантаження повинен спостерігатися зворотний процесс – 

вірогідність утворення комплексу [(VCd
2-

ClTe
+
)
-
] значно більша ніж [(VCd

2-
2ClTe

+
)
0
]. 

 

1. Оліх Я.М. Вплив ультразвукової обробки на електрофізичні властивості 

монокристалів HgMnTe і HgCdMnTe / Я. М. Оліх, С. Е. Остапов, М. Д. Tимочко // 

Український Фізичний Журнал. – 2005. – Т. 50, №10. – С. 1145–1151. 

2. Relaxation processes in CdTe<Cl> crystals / A.V. Savitsky, O.A. Parfenyuk, 

M.I. Ilashchuk, and oth. // Semicond.Sci.Technol. 2000. V.15. –P.263-266. 
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The object under study were the samples of GaN:Si of n-type conductivity (the 

concentration of charge carriers was ~ 319 cm101.6  ) with the thickness ~2.2 μm, which were 

grown using MOCVD on sapphire substrates. Photoluminescence (PL) measurements were carried 

out at room temperature within the 350–650-nm wavelength range using a Perkin-Elmer LS55 PL 

spectrometer with an error below 0.5 nm. A source of excitation was light with the wavelength  = 

315 nm. Weak magnetic field (WMF) treatment (B = 60 mT) was chosen for our experiments, with 

duration of processing 1 (sample 1), 3 (sample 2) and 8 min (sample 3). The initial sample (i.e., not 

subjected to WMF treatment) served as reference. 

Initial spectrum of semiconductor material contain the narrow band in the short-wave region 

at 363.6 nm, which is associated with interband transitions of free charge carriers (~3.417 eV), and 

the wide, so-called yellow impurity band in the long-wave region near 550 nm. As regards the 

nature of the latter band, the data in the literature differ. Some authors attribute to this wide band the 

nature of interference associated with purely geometric effect of spreading the beams in a studied 

structure. However, in our view, it is advisable to relate with certain radiative transitions involving 

impurity centers to the energy levels located closely to each other in the forbidden band. Since the 

nature of the wide long-wave band is not completely clear, we analyzed only the peak of edge PL. 

WMF treatment of the samples has led to the PL spectra transformation manifested in the change of 

intensity of the bands, which was observed in the experiment, and in the case of the longest 

treatment – in addition the frequency shift of the edge peak to the short-wave region. Non-

monotonic change in the peak intensity for all the regimes of treatment lasts for about 30 days and 

eventually becomes close to the reference value. In this case, the ―amplitudes‖ of deviations from 

the initial intensity as a whole increase with increasing duration of treatment and suggest a 

temporary extinction of radiative recombination. That is, the maximum mean-square deviations of 

the edge PL intensity from the reference value are ~5%, ~15%, ~22% for the WMF-treated samples 

for 1, 3 and 8 min, respectively. For samples subjected to the treatment for 1 and 3 min, the 

frequency change of the studied peak did not exceed the experimental error. However, for the 

sample after the longest treatment (8 min), irreversible shift of the band-to-band peak by ~12.5 meV 

was detected. It is known that the peak position of edge radiation of semiconductors essentially 

depends on the availability of internal mechanical stresses in the studied system. Therefore, it is 

evident that WME treatment changed the state of mechanical stresses in the investigated near-

surface layer of GaN. Effects related to phenomena of this type are known. 

Possible physical mechanism of interaction of WMF with semiconductor compounds is the 

model of spin-selective nanoreactor, since changes in the values of internal mechanical stresses 

have obviously to reflect on changing the microhardness of material under study. One can assume 

that WMF induced decomposition of metastable impurity-defect complexes leads to rapidly 

diffusing point defects. The latter set off to the natural drains (surface of semiconductor) and may 

take place in modification of the impurity-defect state, changing the state of internal mechanical 

stresses, which transforms the PL spectra. 
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Протягом останніх років у фізиці твердого тіла спостерігається значна концентрація 

зусиль дослідників у напрямку дослідження фізичних властивостей твердих розчинів на 

основі сполук групи A
I
B

III
X2

VI
, які дають можливість розширити межі практичного 

застосування [1]. 

У даній роботі представлено дослідження оптичних та фотоелектричних характеристик 

монокристалів Ag2In2SiSe6 та Ag2In2GeSe6 вирощених методом Бріджмена-Стокбаргера. 

За енергетичною залежністю коефіцієнта поглинання оцінена ширина забороненої зони, 

що становить для сполуки Ag2In2GeSe6 1,62еВ (100К) і 1,55еВ (300К), для сполуки 

Ag2In2SiSe6 – 1,76еВ (100К) та 1,68 (300К). Відмінність в значенні ширини забороненої зони 

може бути викликана збільшенням міжатомної відстані в кристалах Ag2In2GeSe6, що 

призводить до зменшення ширини забороненої зони [2]. 

Монокристали Ag2In2SiSe6 і Ag2In2GeSe6 є високоомними напівпровідниками з значенням 

питомої електропровідності σ~10
-9

Ом
-1

см
-1

 (при Т=300К). Згідно знаку термо.-е.р.с. вони є 

матеріалами р-типу провідності. 

Досліджувані зразки є фоточутливими напівпровідниками. Максимуми фотопровідності 

(ФП) при Т=77К відповідають енергіям ~1,75 еВ, 1,27 еВ для Ag2In2SiSe6 і 1,63еВ, 1,05 еВ 

для Ag2In2GeSe6. Перший максимум обох сполук лежить в області смуги власного 

поглинання і відповідає власній ФП. Положення другого максимуму ФП відповідає 

домішковому рівню з енергіями залягання 0,57 та 0,49 еВ для Ag2In2SiSe6 і Ag2In2GeSe6 

відповідно. 

В досліджуваних зразках має місце довготривала релаксація фотопровідності [3]. 

Кінетика наростання і спаду ФП для кристалів Ag2In2Si(Ge)Se6 має складний часовий 

характер. Спад ФП характерезується двома прямолінійними ділянками, що вказує на 

наявність двох каналів рекомбінації нерівноважних носіїв заряду. Таким чином релаксація 

ФП досліджуваних зразків характеризується «швидкою» та «повільною» складовою. За 

нахилом залежності )/10(ln 3 T  оцінено величину енергетичного бар’єру. Значення енергії 

виявились близькими до значень енергії активації, що визначалась за температурною 

залежністю питомої темнової електропровідності і відповідає положенню акцепторного 

рівня відносно валентної зони. 
 

Робота виконана за підтримки Міністерства освіти та науки України (Договір М/106-2014 від 23.06.2014 

року та держбюджетна тема «Нелінійно-оптичні пристрої керовані зовнішнім оптичним полем»). 
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Спектроскопія поверхнево підсиленого комбінаційного розсіювання світла (SERS) є 

ефективним аналітичним методом, який інтенсивно розвивається і з кожним роком 

знаходить все більше застосування для діагностики речовин в хімії, матеріалознавстві, 

медицині, біології, фармакології, екології та ін. Використання SERS дозволяє проводити 

аналіз речовин, наявних в надмалих концентраціях в розчинах або осаджених в кількості 

одного або декількох моношарів на металічні наноструктуровані підкладки. SERS є 

неруйнівною методикою, що дозволяє ідентифікувати компонентний склад речовин та 

особливості їх молекулярної структури. 

Ключовим фактором для явища SERS є 

розташування молекул, які досліджуються, в 

безпосередній близькості від металічних 

наноструктур. При цьому можливі два 

випадки: як з утворенням хімічного зв’язку, 

так і без нього.  

В цій роботі досліджено ефективність 

використання срібних нанострижнів (НС) в 

ролі SERS підкладок. Для їх отримання 

застосовувалася методика хімічного синтезу 

[1] на основі розчину нітрату срібла і 

полівінілпіролідону в етиленгліколі. Варіюючи 

час синтезу та швидкість протікання реакцій, 

було отримано 3 різні типи  срібних НС, які 

відрізняються за формою та розмірами. Для 

визначення частоти смуг плазмонного поглинання для отриманих срібних НС було 

досліджено спектри оптичного пропускання та відбивання. Морфологію всіх типів зразків 

було вивчено за допомогою скануючого електронного мікроскопу. Дослідження 

ефективності підсилення раманівського сигналу для кожного типу НС проводили при 

нанесені на них органічного барвнику родаміну 6Ж (Р6Ж). Зазначимо, що концентрація Р6Ж 

вибиралася такою (1*10
-4 

М), щоб при нанесенні тонкого шару на скляну підкладку можна 

було зареєструвати від нього раманівський спектр з мінімальними по інтенсивності смугами 

(рис.1, спектр 4). Спектри 1, 2, 3 на рис.1 відповідають раманівським спектрам Р6Ж, 

нанесеного на різні типи SERS-підкладок, причому його концентрація в усіх випадках 

становила 10
-5 

М. Зі спектрів видно, що всі типи підкладок ефективно підсилюють 

раманівські смуги Р6Ж і послаблюють фотолюмінесценцію. 

Таким чином, на основі проведених досліджень продемонстровано можливість 

синтезу срібних НС для створення ефективних SERS підкладок. Вивчено їх морфологічні та 

оптичні властивості, визначено коефіцієнти підсилення раманівського сигналу для кожного 

типу та встановлено кореляцію між їх формою та ефективністю.  

 

1. Jinhwan Lee, Phillip Lee, Hyungman Lee, et al. Very long Ag nanowire synthesis and its 

application in a highly transparent, conductive and flexible metal electrode touch panel. Nanoscale, 

4 (2012) 6408-6414. 
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Рис. 1. Раманівські спектри Р6Ж, нанесеного на 

SERS-підкладки із срібних НС (1-3) та на скляну 

підкладку (4).  
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Поляриметрія є потужним інструментом для дослідження різних оптично анізотропних 

середовищ [1]. В той же час значного поширення при аналізі поляризаційних властивостей 

різного роду анізотропних середовищ набули матричні методи Джонса та Мюллера [2]. 

Розробка технології рідких кристалів призвела до того, що фактично однією з проблем 

сучасної поляриметрії є вивчення поляризаційних властивостей неоднорідних в 

поздовжньому напрямку середовищ [3] з лінійним двопроменезаломленням. Зокрема, 

прикладом таких середовищ є кручені нематики та холестерики, які використовуються у 

створенні рідкокристалічних дисплеїв [4]. Ряд поляризаційних властивостей (в контексті 

прямої задачі поляриметрії [2]) таких середовищ також був розглянутий в [3, 5, 6] із 

використанням матричного методу Джонса. Однак для повного опису анізотропних 

характеристик середовищ потрібний розв’язок не тільки прямої, а і оберненої задачі 

поляриметрії [7], суть якої полягає у кількісному розрахунку величин параметрів анізотропії 

з експериментально виміряної матриці Мюллера. 

Поляризаційні властивості кристалу холестерика скінченної товщини z  описуються 

інтегральною матрицею Мюллера [2, 3]. Виходячи з аналітичного вигляду інтегральної 

матриці Мюллера параметри анізотропії 0 , 0  можна визначити скориставшись 

наступними співвідношеннями: 
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Це і є шуканими розв’язками оберненої задачі поляриметрії. Аналіз отриманих розв’язків 

показує, що рівняння (1) дає можливість визначити величину 0 , з точністю до 90 , що 

призводить до неоднозначності у визначені величини 0  з рівняння (1), яке буде коректно 

«працювати» лише за умови: 0
2 2

z
 

   . Знак   у рівнянні (1), тобто відповідне значення 

0 , обирається з умови мінімізації нев’язки виду  exp 0, M M , де  - норма 

Фробеніуса [8], expM  - експериментально виміряна матриця Мюллера,  0, M  - матриця 

Мюллера відновлена по параметрах анізотропії, що розраховані з рівнянь (1). 
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Гидроксилапатит (ГАП), Ca10(PO4)6(OH)2, является одним из наиболее перспективных 

материалов для изготовления покрытий имплантатов (протезов) в ортопедии и стоматологии 

благодаря своей хорошей биосовместимости, обусловленной химическим сродством с 

минеральной основой кальцинированных тканей. Карбонат замещение имеет особое 

значение, так как минеральная фаза костей, дентина и эмали в основном состоит из ГАП 

содержащего 4-6% карбоната. Для получения ГАП покрытия был использован метод 

детонационного напыления. Его преимуществами в сравнении с другими методами является 

возможность нанесения покрытий на поверхность профиля произвольной формы. Такая 

методика получения образцов может приводить к изменению фазового состава, структуры и 

других свойств исходного материала, причем изменение может происходить как в момент 

детонационного взрыва под действием температуры, так и в момент удара о титановую 

подкладку. Целью данной работы является исследование связи между свойствами исходных 

порошков и технологических условий изготовления покрытий с одной стороны и свойств 

самих покрытий с другой стороны. Это является очень важным, поскольку открывает 

возможность управления свойствами таких покрытий в процессе их изготовления. 

Порошки синтетического карбонат-содержащего ГАП были синтезированы при 25°С 

или 80°C методом влажного осаждения из Ca(NO3)2·4H2O, Na2CO3 и Na3PO4·12H2O. 

Взрывная смесь кислорода-пропан-бутана использовалась для детонационного напыления 

порошков ГАП на титановую подложку. Спектры комбинационного рассеивания света 

исходных порошков и покрытий записывались при комнатной температуре с 

использованием двойного монохроматора ДФС-24. Спектры ЭПР регистрировались при 

комнатной температуре в Х диапазоне. 

Было обнаружено, что полученные покрытия содержат фазы тетракальцийфосфата и 

апатита. Относительные вклады этих фаз зависят от технологических условий получения 

покрытий. Анализ спектров комбинационного рассеяния показал появление фазы 

оксиапатита в керамике, вызванное частичным дегидрированием ГАП. Чем более аморфный 

исходный порошок, тем эффективнее процесс дегидрирования. Преобразования структуры 

ГАП происходят преимущественно на оси 6-порядка и в ее ближайшем окружении. В 

результате чего формируются парамагнитные дефекты, такие как вакансии кислорода и 

гидроксильной группы, а также О3
-
 центры. Вышеуказанные изменения, вызваны 

последовательным воздействием различных факторов, доминирующим из которых является 

тепловое нагревание карбонат-содержащего порошка ГАП. 
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У роботі вивчено часові залежності зміни спектрів поглинання та фотолюмінесценції 

тіамонометинових барвників (рис.1). Досліджено умови, за яких відкривається можливість 

керувати агрегацією молекул барвників за допомогою різних параметрів збуджуючого 

випромінювання у розчинах електроліту KCl.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    1    2    3 
Рис.1. Хімічна структура барвників. 

Показано, що процесу димеризації можна досягти за допомогою опромінення розчину 

в області поглинання J-агрегатів барвника, а також показано можливість зворотного явища, 

тобто J-агрегації, за допомогою збудження димерів барвника в області їх поглинання. Усі 

досліджувані барвники при відсутності збуджуючого випромінювання у розчині електроліту 

продемонстрували здатність до утворення агрегатів з часом. Варто зазначити, що мономери 

барвника не приймають участі у формуванні J-агрегатів, наявність нейтрально заряджених 

димерів являється критичною умовою для формування J-агрегатів під дією зовнішніх 

чинників.  

Динаміку цих процесів представлено моделями [1], що використовуються для 

описання кінетики J-агрегації поліметинових барвників у розчинах, на основі цієї роботи 

зроблено висновок, що найкращою моделлю для відображення агрегації барвників являється 

модель автокаталітичного росту, яка також враховує можливість зворотності явища. Вона 

може бути використана для описання кінетики J-агрегації, що протікає як через мономери 

так і через димери барвника. Кінетику росту агрегатів описано функцією  

 
де  та  - початкова та кінцева концентрація J агрегатів,  - константа швидкості 

спонтанного утворення J агрегатів, а  - константа швидкості утворення J агрегатів через 

димери,  - параметр, який визначає критичний розмір зародку,  - параметр, що 

характеризує швидкість його утворення. 

На основі отриманих результатів зроблено висновок про різні механізми утворення J 

агрегатів при опроміненні розчину у відсутності зовнішнього збудження та в області 

поглинання димерів [2].  
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Завдяки успіхам в технології вирощування компенсованих монокристалів CdTe:Cl в 

останні роки значно зросла зацікавленість до їх вивчення та розробки на основі цих 

матеріалів високочутливих неохолоджуваних детекторів іонізуючого випромінювання [1]. 

Хоча властивості монокристалів телуриду кадмію вивчаються вже тривалий час, широке 

поле експлуатації детекторів у різних умовах вимагають нових досліджень. Тому уточнення 

властивостей цього матеріалу на всіх технологічних етапах і детальне вивчення 

трансформації домішково-дефектної структури під дією зовнішніх чинників є актуальною і 

важливою науковою задачею. 

У роботі проведено експериментальні дослідження люмінесцентних властивостей 

монокристалів CdTe:Cl та проаналізовано особливості трансформацій домішково-дефектних 

центрів у залежності від різних режимів НВЧ-обробок. Досліджувані монокристали CdTe:Cl 

вирощено методом Бріджмена. Легування хлором здійснювали під час вирощування 

монокристалів, концентрація введеної легуючої домішки 510
19

 см
-3

. 

НВЧ-обробку (І-режим) досліджуваних зразків проводили в робочі камері магнетрона, 

навантаженого на квазістаціонарний НВЧ-генератор на частоті 2,45 ГГц. Потужність 

випромінювання 7,5 Вт/см
2
. Для запобігання перегріву зразків НВЧ-опромінювання 

проводили в спеціальному режимі по 3 с. Інтервал між обробками складав ≈30 с. Для 

досліджень люмінесцентних властивостей використовувались монокристали CdTe:Cl, 

опромінені при різних експозиціях: 10, 30 і 180 с. 

НВЧ-опромінення (ІІ-режим) монокристалів CdТe:Cl проводилось у гіротронному 

комплексі для мікрохвильової обробки матеріалів при частоті 24 ГГц. Для забезпечення у 

камері інтенсивності 1,5 Вт/см
2
 вихідна потужність складала 150 Вт. Повний час експозиції 

набирався часовими інтервалами опромінення по 10 с з проміжками між опроміненнями 3 

хвилини. Вимірювання показали, що в кожному процесі опромінення зміна температури не 

перевищувала 2 С порівняно з початковою температурою зразка. Для досліджень 

люмінесцентних властивостей використовувались монокристали CdTe:Cl, опромінені при 

різних експозиціях: 5, 10, 60 і 120 с. 

В екситонній області спектрів фотолюмінесценції (ФЛ) монокристалів телуриду 

кадмію спостерігаються: лінія вільних екситонів, лінія (D
0
, X), пов’язана з екситонами 

зв’язаними на донорах, та лінія (A
0
, X), пов’язана з екситонами, зв’язаними на акцепторах. У 

спектрах ФЛ зразків, легованих хлором, крім ліній, які спостерігаються для нелегованого 

CdTe, з’являються дві нові лінії – G та W, які пов’язуються з екситонами, зв’язаними на 

акцепторах, де акцептор є складним комплексом з участю хлору. 

Відомо, що інтегральна інтенсивність екситонної ФЛ є індикатором структурної 

досконалості та безвипромінювальних втрат у напівпровідниках. Виявлено, що пістя НВЧ-

опромінення монокристалів CdTe:Cl тривалістю 30 с (І-режим) та 10 с (ІІ-режим) зростає 

інтегральна інтенсивність низькотемпературної (Т=5K) ФЛ, що підтверджує структурне 

впорядкування приповерхневої області зразків. Крім цього, у результаті НВЧ-обробки 

монокристалів CdTe:Cl на частотах 2,45 ГГц та 24  ГГц активуються донорні центри ClTe, 

спостережувані по збільшенню інтенсивності лінії ФЛ (D
0
, X). 

 

[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. 

mailto:div47@isp.kiev.ua


Лашкарьовські читання – 2015 

    27 

Вплив поступового відпалу на «заморожену»  

термопружність у склокераміці 
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Склокерамікою називається середовище, мікроструктура якого включає кристалічну 

фазу, дисперговану у склоподібну матрицю. Великий діапазон фізичних властивостей, який 

можна отримати змінюючи компонентний чи відсотковий склад склокераміки робить її 

матеріалом, який потребується як фізикам так і конструкторам. Однак технологічні процеси, 

виготовлення ситалів передбачають розігрів та охолодження речовини, які призводять до 

виникнення неоднорідного розподілу градієнта температури. В свою чергу, зміна величини 

температури в часі і в просторі матеріалу супроводжується згідно рівняння теплопровідності 

генерацією механічної напруги. Крім того, такі структурні перетворення в речовині як фазові 

переходи (кристалізація), поверхневе випаровування і дифузія компонентного складу також є 

причиною появи залишкових термонапружень. Ці напруження впливають як на фізичні так і 

на механічні властивості матеріалу, отже дослідження їх залежності від технологічних 

параметрів виготовлення склокераміки залишається актуальною задачею.   

Для діагностики ситалів використовуються велика кількість фізичних та механічних 

методів дослідження, однак перевагу слід віддати неруйнівним методикам з підвищеною 

чутливістю. Основою однієї із таких методик є реєстрація двопроменезаломлення, 

індукованого градієнтом потенціалу. Чутливість та інформаційну здатність вказаної 

методики можна значно підвищити при використанні методу модуляційної поляриметрії для 

аналізу стану поляризації зондуючого випромінювання. Вірність останнього твердження 

раніше було експериментально доведено на еталонних зразках [1], а в представленій роботі 

розроблену методику використано для дослідження еволюції просторового розподілу 

залишкових внутрішніх механічних напружень у склокераміці під дією відпалу. 

У прямокутних (55х30х20) зразках із ситалу літієвоалюмосилікатної системи 

двовимірним зондуванням площини (55х30) отримана томографія розподілу величини і знака 

одноосної напруги в початковому стані та після кожного із двох годинних відпалів при 

температурах 600 – 950 
0
С з кроком 50 градусів. Було показано, що в початковому 

(склоподібному) стані зразок має напруження направлені вздовж його граней. Цей результат 

пояснюються тим, що при охолоджені та затвердінні зразка неоднорідний градієнт 

температури спрямовується перпендикулярно до його граней, що призводить до стиснення 

приповерхневих  шарів та розтягнення середини зразка. Доведено, що поступовий відпал 

призводить до виникнення в скляній матриці кристалів більшого розміру, але меншої їх 

кількості на одиницю об’єму. Також виявлено, що зміна «замороженої» термопружності є 

немонотонною щодо величини температури відпалу та має три характерні ділянки. При 

температурах менше 700
0
С відпал зменшує залишкові напруження у склі. Підвищення 

температури в межах 700 – 850 
0
С призводить до фазового переходу у ситалі та збільшенню 

напруги через неоднорідність розподілу кристалічної фази, що утворюється за рахунок 

градієнта температури. При подальшому відпалі відбувається припинення кристалізації та 

зменшення напружень. Утворена неоднорідність розподілу кристалічної фази є причиною 

координатної залежності константи Брюстера (фотопружності), кореляцію якої з функцією 

напруги було експериментально встановлено.   

 

Література: 

1. И.Е. Матяш, И.А. Минайлова, O.H. Мищук, Б.К. Сердега // Физика твердого тела, Т.55, №5, 

С.1003-1010 (2013). 



Лашкарьовські читання – 2015 

    28 
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Основною проблемою сучасних ядерних реакторів є їх окрихчення під дією 

нейтронного опромінення. Втрата пластичності обумовлюється накопиченням великої 

кількості точкових дефектів, які сповільнюють вільний рух дислокацій [1].  

Роботи авторів [2] дозволяють зробити припущення, що на радіаційну стійкість 

матеріалу з включенням оксиду ітрію впливають поля мікронапружень, які утворюються 

навколо частинок Y2O3, за рахунок фазового переходу другого роду із збільшенням питомого 

об’єму при температурі близько 800°С та можуть слугувати як пастка для точкових дефектів.  

В межах представленої роботи в якості 1-го етапу дослідження вказаного явища, було 

вивчено вплив нанорозмірних часток Y2O3 на структуру та мікротвердість порошкового 

карбонільного заліза. Проведні дослідження структури матеріалу за допомогою СЕМ та 

оптичної мікроскопії, показали, що у синтезованих зразках частинки порошку Y2O3 

залишаються у вигляді окремих нановключень у матриці заліза.  

Аналіз оптичних мікрофотографій структури показав, що вона представляє собою 

ферит-перлитну структуру, яка відповідає вмісту ~0,8% вуглецю у складі матеріалу (Рис.1.).  

Результати дослідження мікротвердості синтезованих матеріалів (Рис.2.) показали, що 

із збільшенням вмісту нанопорошку оксиду ітрію, значення мікротвердісті зростають. Такий 

характер зміни мікротвердості може бути пов’язаний з різними механізмами, по-перше із 

наявністю перлитної фази у матеріалі, а по-друге із наявністю дисперсних наночастинок 

оксиду ітрію які спричиняють ускладнення руху дислокацій. 

Показано, що мікротвердість зразків після прокатки не залежить від кількості оксиду 

ітрію у зразку. Тому, можна зробити припущення, що на зміцнення матеріалу впливає не 

стільки сама наявність нановключень, скільки мікронапруження, що утворюються навколо 

частинок при охолодженні внаслідок різниці КТР матриці та включення, а також збільшення 

питомого об’єму наночастинок в процесі фазового переходу. 

            

 

 

Список використаних джерел: 

1. Роль границ зерен в радиационном упрочнении и охрупчивании материалов / 

Н.А.Азаренков, С.В.Литовченко, Л.С.Ожигов и др.; – Харьков, 2008. – 64 с.  

2. Соломонов В.И., Осипов В.В., Шитов В.А., Лукьяшин К.Е., №11/2, 2010, с. 247-

252 

 

 

Рис.1. Мікроструктура травленої 

поверхні зразка Fe-1%Y2O3 
Рис.2. Мікротвердість отриманих 

зразків. Навантаження 150г. 
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Нанокомпозитні матеріали на основі полімерів з наночастинками (НЧ) є 

перспективними для застосування у найрізноманітніших галузях, таких як от фотоніка, 

сенсорика, біотехнології та ін. З одного боку, такі матеріали цікаві з точки зору комбінації 

корисних властивостей полімерної фази (дешевизна синтезу, гнучкість, оптична прозорість) 

та розмірно-залежних властивостей напівпровідникових НЧ. З іншого боку – існує 

можливість виникнення нових властивостей в результаті взаємодії компонент композиту або 

внаслідок утворення тонкого шару на межі двох фаз – інтерфейсу. Більшість наукових 

досліджень сфокусовані на вивченні властивостей саме НЧ, і лише у декількох працях 

досліджується участь полімерної матриці у процесах поглинання та випромінювання світла у 

нанокомпозитах.  

У цій роботі проведено дослідження композитного матеріалу НЧ CdS/полівініловий 

спирт (ПВС). ПВС є недорогим, біологічно нетоксичним, оптично прозорим у видимому 

діапазоні полімером, що робить його привабливим для оптичних досліджень та застосувань у 

різного роду світловипромінюючих приладах. Внесення НЧ CdS до полімеру дозволяє 

розширити діапазон практичного застосування композитних матеріалів шляхом зміни 

розмірів і, як наслідок, зміни властивостей НЧ за рахунок квантово-розмірного ефекту.  

Зразки композитів з різною концентрацією НЧ були синтезовані колоїдним методом. 

Синтез композитів з різною концентрацією НЧ проводився за схемою, яка забезпечувала 

стабільність НЧ та матриці, але змінювала стан інтерфейсу за рахунок зміни відношення 

числа НЧ до числа макромолекул полімеру. 

Нами було вперше спостережене та досліджене явище низькотемпературної (Т=5К) 

фосфоресценції в нанокомпозиті CdS/ПВС. Була проаналізована роль полімерної матриці в 

процесі поглинання та випромінювання композиту як цілого. Спектри стаціонарної 

фотолюмінесценції (ФЛ) чистого ПВС та нанокомпозиту сильно відрізняються. Проте, 

процеси затухання фосфоресценції і в композиті, і в чистому полімері мають однаковий 

характер та описуються приблизно однаковим значенням часу затухання 1,7 сек. Оскільки 

ФЛ композитів пов’язана з наявністю НЧ і залежить від їх концентрації, а час затухання 

фосфоресценції не залежить від концентрації НЧ в нанокомпозиті, тобто від стану 

інтерфейсу, то можна припустити, що явище фосфоресценції зумовлене захопленням 

фотозбуджених носіїв заряду на метастабільні стани в полімерній матриці з подальшою 

передачею збудження до інкорпорованих НЧ CdS. Криві затухання можна описати 

феноменологічною формулою Беккереля для фосфоресценції. Показник гіперболи для 

чистого ПВС та композиту однаковий і становить менше одиниці, що вказує на те, що в 

процесі затухання задіяні декілька типів пасток різної глибини залягання та центрів 

безвипромінювальної рекомбінації.  

 

mailto:andriy_kovalchuk@yahoo.com


Лашкарьовські читання – 2015 

    31 
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Досліджено термоелектричні властивості та особливості механізмів розсіювання 

носіїв струму тонких плівок Pb18Ag2xSbxTe20 , отриманих конденсацією пари у відкритому 

вакуумі на ситалові та слюдяні підкладки. На основі двошарової моделі Петріца знайдено 

електричні параметри приповерхневих шарів (рис 1). Показано, що конденсати товщиною 

d<1 мкм характеризуються покращеними термоелектричними властивостями. Отримані 

результати інтерпретуються процесами адсорбції кисню на поверхні та його дифузії в глиб 

конденсату.  Встановлено, що домінуючу роль відіграє розсіювання носіїв струму на 

поверхні, а не на міжзеренних межах нанокристалітів, розміри яких збільшуються із 

товщиною парофазних структур. 

Плівки для дослідження отримували осадженням пари наперед синтезованого 

матеріалу у вакуумі на свіжі сколи (0001) слюди-мусковіт та ситалу. Вимірювання 

термоелектричних параметрів конденсату проводили при кімнатних температурах у 

постійних магнітних і електричних полях на розробленій автоматизованій установці, яка 

забезпечує як процеси вимірювання електричних параметрів, так і реєстрацію і первинну 

обробку даних. 

Отримані експериментальні результати пояснено у рамках двошарової моделі 

Петріца [1]. Тонку плівку у цій моделі представляють складеною з двох шарів: 

приповерхневого і об'ємного, які з’єднані паралельно. За умови відомих експериментальних 

значень та об’ємних із даних співвідношень можна наближено визначити параметри 

приповерхневих шарів Визначені термоелектричні параметри приповерхневого шару значно 

відрізняються від об’ємних питомою електропровідністю, холлівською концентрацією та 

коефіцієнтом Зеєбека. 

Експериментально отримані товщинні d-залежності рухливості пояснюються 

механізмами розсіювання носіїв струму на міжзеренних межах та поверхні конденсатів. На 

основі аналізу результатів досліджень можна стверджувати, що основний внесок у 

рухливість носіїв заряду дає дифузне розсіювання на поверхні (µп), вплив міжзеренних меж 

значно менший завдяки зростанню розмірів зерен. 

  

Рис. 1. Залежності 

питомої провідності (а), 

холлівської концентрації n (б), 

коефіцієнта Зеєбека S (в) та 

питомої термоелектричної 

потужності S
2
(г) від товщини d 

плівок: ●, 1 – Pb18Ag0,5Sb1,5Te20; 

■, 2 – Pb18Ag1,5Sb0,5Te20.  

Точки – експеримент, суцільні 

лінії – розрахунок згідно моделі 

Петріца. 
 

а б 

  
в г 

1. R.L. Petritz. Theory of an Experiment for Measuring the Mobility and Density of Carriers in the 

Space-Charge Region of a Semiconductor Surface // Phis. Rev. (110), P. 1254 (1958). 
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Вплив просторового статичного та динамічного заряду 

на провідність активної зони квантового каскадного лазера 
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Плоскі напівпровідникові резонансно-тунельні наноструктури (РТС) в останні роки 

мають активне застосування як базові елементи сучасних квантових каскадних лазерів (ККЛ) 

[1] і детекторів (ККД) [2]. 

Тунельний траспорт електронів крізь багатошарові РТС пов’язаний із впливом 

дисипативних процесів, що спричиняються  міжелектронною взаємодією, взаємодією 

електронів з домішками і фононами, а також зі створеним ними полем статичного і 

динамічного зарядів. З’ясування впливу згаданих процесів на тунелювання електронів має 

визначальний характер для оптимізації роботи наноприладів, працюючих у терагерцовому 

діапазоні частот електромагнітного поля. 
 

 
 

Рис. 1. Геометрична та енергетична схеми трибар’єрної активної зони ККЛ.  

У пропонованій роботі, на основі розв’язків самоузгодженої системи повного 

рівняння Шредінгера 
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розвинена теорія електронного транспорту крізь трибарє’рну активну зону ККЛ у 

електромагнітному полі з урахуваннями впливу просторового статичного та динамічного 

заряду. 

З використанням отриманих розв’язків розвинена теорія спектральних параметрів та 

активної динамічної провідності електронів. На прикладі трьох бар’єрної РТС з 1 x xIn Ga As  - 

ямами та 1 x xIn Al As  - бар’єрами. Окрім того досліджено вплив просторового статичного та 

динамічного зарядів на спектральні параметри електрона, та активну динамічну провідність 

цієї наноструктури. 

 

[1] C. Bonzon, I.C. Benea Chelmus, K. Ohtani, M. Geiser, M. Beck and J. Faist. Integrated patch 

and slot array antenna for terahertz quantum cascade lasers at 4.7 THz // Appl. Phys. Lett., 104(16), 

pp. 161102-1-161102-4 (2014). 

[2] A. Buffaz, M. Carras, L. Doyennette, A. Nedelcu, X. Marcadet and V. Berger. Quantum cascade 

detectors for very long wave infrared detection // Appl. Phys. Lett., 96(17), pp. 172101-1-172101-3 

(2010). 
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 Моделювання електронної рухливості у напівметалічній 

квантовій ямі Hg1-xCdxTe при азотній температурі: застосування 

до детекторів ТГц випромінювання 
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У даній роботі чисельно моделюються транспортні властивості електронів 

(електронна рухливість, власна концентрація носіїв, енергетичні спектри) у квантової ями 

(КЯ) Hg0.32Cd0.68Te/Hg1-xCdxTe при температурі рідкого азоту (Т = 77 К).  

Енергетичні спектри та хвильові функції розраховуються за допомогою 8-зонного k.p 

Методу, який дозволяє описати зміну напівметалічної та напівпровідникової фаз у ямі при 

зміні параметрів квантової ями. При розрахунку рухливості було враховано два механізми 

розсіювання, що є основними для масивних кристалів HgTe при Т = 77 К – розсіювання на 

повздовжніх оптичних фононах (ОФ) та розсіювання на залишкових об’ємних заряджених 

домішках. Для розглядуваної системи, розсіяння на ОФ є непружним, оскільки енергія ОФ 

(17 меВ) є у декілька разів більшою ніж kBT (6.7 меВ). Таким чином, ні пружне, ні 

квазіпружне наближення із уведенням часу релаксації, для даної задачі незастосовні. Для 

знаходження  збуреної електричним полем функції розподілу необхідно розв’язувати 

лінеаризоване транспортне рівняння Больцмана прямо, із застосуванням методу ітерацій.  

Електронна рухливість була розрахована шляхом усереднення швидкостей усіх 

електронів зони провідності. Таким чином, наші чисельні результати враховують 

непружність розсіяння на ОФ, змішування станів у електронній хвильовій функції, 

непараболічність енергетичної дисперсії та виродженість двовимірного електронного газу у 

КЯ. Також нами було оцінено вплив розсіяння на інтерфейсах та на акустичних фононах, 

оцінки показали, що даними механізмами розсіяння для нашої задачі можна знехтувати. Для 

концентрації об’ємних заряджених домішок у ямі 10
14

 см
-3

, розраховані рухливості 

знаходяться у діапазоні 1.5∙10
5
 – 1∙10

6
 см

2
/(В∙с), в залежності від параметрів КЯ. Для 

концентрації таких домішок 10
15

 см
-3

, електронна рухливість змінюється у діапазоні 7.3∙10
4
 – 

1.6∙10
5
 см

2
/(В∙с). Отримані результати добре відповідають наявним на сьогодні 

експериментальним даним у літературі.  

На основі отриманих чисельних даних, нами було розраховано опір та питомий опір 

напівметалічної КЯ Hg1-xCdxTe, застосовуваної у якості каналу для ТГц болометра на 

гарячих електронах. При низькій концентрації заряджених домішок (10
14

 см
-3

), варіювання 

складу 0 ≤ x ≤ 0.09 та ширини КЯ (12 нм ≤ L ≤ 20 нм) дозволяє змінювати опір каналу у 

діапазоні 220-340 Ом/□. Для вищої концентрації таких домішок (10
15

 см
-3

), опір каналу за 

таких умов буде варіюватися у діапазоні 715-1690 Ом/□. Таким чином, опір каналу може 

бути ефективно підігнаний для взаємодії із антеною, чий імпеданс складає порядку сотні Ом.  

У порівнянні із реалізованими гетероструктурами на основі графену, гетероструктури 

на основі Hg1-xCdxTe можуть забезпечити на порядок вищу електронну рухливість. Це 

пояснюється суттєвим погіршенням рухливості носіїв у графені, розміщеному на підкладці у 

реальній структурі (у таких структурах зафіксовано рухливості порядку (1…5)∙10
4
 см

2
/(В∙с) 

при T=77 K. Таким чином, КЯ Hg1-xCdxTe є перспективними для багатьох застосувань, де 

важливою є висока рухливість носіїв . Наші оцінки показують, що транспортні властивості 

напівметалічних КЯ Hg1-xCdxTe можна легко варіювати, щоб ефективно задовольняти 

вимогам до каналів суб-ТГц та ТГц болометрів на гарячих електронах та польових 

транзисторів, що використовують хвилі електронної плазми.  
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Завдячуючи своїм унікальним властивостям наноструктуровані матеріали займають 

провідне місце у сучасному матеріалознавстві. Застосування характерних особливостей 

речовини, що проявляються на відстанях декілька нанометрів, створює цілком нові 

можливості для їх застосування в різних галузях науки та техніки [1]. 

Зокрема PbTe є ефективним термоелектричним матеріалом для області середніх 

температур (500-850) К [2]. Крім того плюмбум телурид відноситься до вузькощілинних 

напівпровідників із двосторонньою областю гомогенності. Внаслідок цього він є 

перспективним матеріалом для створення на його основі активних елементів для 

інфрачервоної області оптичного спектру. Тверді розчини на його основі дозволяють 

отримати матеріал із покращеними параметрами, необхідними для створення 

термоелектричних модулів. Легуванням окремими елементами, зокрема Bi, у значній мірі 

можна модифікувати у певному напрямку основні властивості плюмбум телуриду, що теж є 

важливим для практичного застосування. 

Тонкоплівкові парофазні конденсати PbTe–Bi2Te3 отримували за допомогою методу 

відкритого випарування у вакуумі на підкладки із слюди та ситалу. В якості матеріалу для 

осадження використовувався наперед синтезований твердий розчин PbTe–Bi2Te3, при чому 

вміст Bi2Te3 варіювався в межах (1-5) мол.%. Температура випарування складала ТВ = 970 К, а 

температура осадження (підкладок) – ТП = 470 К відповідно. Час осадження змінювався в 

межах τ = (15-75) с Особливості рел’єфу поверхні зразків визначали методом атомно-силової 

мікроскопії (АСМ) Nanoscope 3a Dimention 3000 (DigitalInstruments USA) у режимі 

періодичного контакту.  

За результатами АСМ-досліджень у програмі Gwyddion було визначено середні та 

максимальні розміри наноструктур у нормальному hc(hm) та латеральному Dc(Dm) до 

поверхні підкладки напрямках, а також середню шорсткість Rс поверхні конденсатів. На 

основі отриманих даних, використовуючи програму OriginPro 8.5.1, побудовано залежності 

даних характеристик, та величини швидкості їх зміни від часу осадження та вмісту Bi2Te3. 

Також визначено усереднені полярні ρ та азимутальні υ кути для всіх точок поверхонь 

конденсатів, на основі чого визначено орієнтаційні особливості та кристалографічні форми, що 

утворюються на поверхні конденсату. 

Показано, що при збільшенні тривалості осадження за однакового вмісту Bi2Te3 

відбувається цілком адекватне збільшення середніх нормальних hс та латеральних розмірів 

Dс, а збільшення вмісту Bi2Te3 при сталому часі осадження навпаки призводить до 

зменшення величини даних структурних характеристик. При цьому слід відмітити, що 

домінуючим є механізм росту Фольмера-Вебера із формуванням окремих зародків на 

поверхні підкладки. Підтверджено, що середні розміри острівців в типовому для 

молекулярно-променевої епітаксії режимі повної конденсації переважну частину часу росте 

пропорційно τ
1/2

. 

 

1. Н. Кобаяси. Введение в нанотехнологию. (Пер. с японоск.- 2-е изд.-М.:БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2008). 

2. Д.М. Фреик, М.А. Галущак, Л.И. Межиловская. Физика и технология 

полупроводниковых пленок (Вища школа. Львів. 1988). 
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Параметри конденсаторів, що працюють за принципом заряду/розряду подвійного 

електричного шару (ПЕШ) визначаються фізико-хімічними властивостями матеріалу (площа 

розвинутої поверхні, розподіл пор за розмірами, гідрофільність поверхні і т.п.), в якості 

якого, в переважній більшості випадків, використовують нанопористий вуглецевий матеріал 

(НВМ). Переваги НВМ полягають в його хімічній стійкості, яка забезпечує блокування 

фарадеївських процесів на міжфазній границі, відносно високій електропровідності, 

дешевизні. Крім того, даний матеріал легко піддається різним технологічним обробкам 

(термічній, лазерній, хімічній), що дозволяє цілеспрямовано змінювати його параметри. 

В якості електродного матеріалу нами використовувався НВМ, отриманий із сировини 

рослинного походження шляхом її карбонізації та активації калій гідроксидом. Для вивчення 

впливу температури карбонізації на структуру та енергетичні характеристики отриманого 

НВМ, попередньо подрібнені сухі абрикосові кісточки карбонізували в діапазоні температур 

300…900 ºС з інтервалом 100 ºС, швидкість нагріву становила 10 ºС/хв. Вуглець змішували з 

KOH і водою у різних співвідношеннях, механічно перемішували протягом 30 хв, після чого 

висушували при температурі 100 ºС протягом 24 годин до отримання сталої маси. Після 

активації отриманий матеріал відмивали дистильованою водою та 15 % HCl до нейтрального 

pH. Зразки нумерувались відповідно до температури карбонізації та відсоткового вмісту 

активуючого реагента (наприклад, С94 – матеріал, карбонізований при 900 ºС і змішаний у 

співвідношенні 1:4 з КОН).  

Електроди досліджуваних конденсаторів виготовлялись із суміші складу: 

<НВМ>
 
:
 
<СД>

 
=

 
<75>

 
:
 
<25>, де СД – струмопровідна добавка. Отримані симетричні 

електроди просочувались електролітом, розділялись сепаратором та поміщались в 

двохелектродну комірку типорозміру ―2525‖, після чого герметизувались. У якості 

електроліту використовувався 30
 
% розчин КОН. 

Для дослідження впливу температури 

карбонізації вихідної сировини на питомі 

енергоємнісні характеристики отриманого НВМ за 

результатами гальваностатичних досліджень 

розраховано величину питомої ємності для всіх 

зразків (рис. 1). Зменшення питомої ємності 

досліджуваних матеріалів при збільшенні густини 

струму пов’язано із обмеженою рухливістю іонів в 

нанопористій структурі вуглецю і, як наслідок, не 

вся поверхня нанопор приймає участь у процесах 

заряду/розряду. Для всіх зразків характерний 

монотонний спад ємності при збільшенні 

розрядного струму.  

Конденсатори, електроди яких виготовленні 

на основі пористого вуглецевого матеріалу, 

володіють високою стійкістю в діапазоні струмів 10-100 мА Встановлено, що термічна 

обробка та оптимізація співвідношення вихідної сировини та КОН дозволяє отримати 

вуглецевий матеріал з величиною питомої ємності 150…195 Ф/г при величині розрядного 

струму 50 мА. 

Рис. 1. Залежність питомої ємності НВМ 

від температури карбонізації 
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Енергія міжфазних реакцій в процесах механічної сепарації 

гематиту і наночастинок кварцу 
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Флотаційні технології – це нанотехнології фізичних і хімічних процесів, що 

відбуваються на межі розділу рідких, твердих і газоподібних фаз на відстанях порядку 

десятків ангстрем [1]. Подивитися на межу розділу тверде тіло-рідина-газ в атомному 

масштабі можливо тільки за допомогою квантово-хімічних розрахунків із перших принципів 

(теорії функціонала електронної густини). Розрахунок проводився за допомогою авторського 

програмного коду, що дає повну енергію змодельованих атомних систем, просторовий 

розподіл густини валентних електронів, кулонівський потенціал вздовж обраного напрямку. 

В даній статті аналізується процес флотації 

залізної руди басейну Кривий Ріг: суміш гематиту 

(α-Fe2O3) і α-кварц (SiO2) занурюють у воду. 

Розглянуто електронну структуру поверхонь 

гематиту і α-кварцу в поєднанні з молекулами 

води за допомогою методів ab initio та 

інтерпретовано експериментальні дані [1], 

отримано зміни атомних рівнів в електронній 

структурі, які пов'язали з гетерогенними 

реакціями на поверхні, досліджено 

електростатичний потенціал (енергія Хартрі) 

вздовж деяких напрямків у кластерах. Крім того, 

щоб забезпечити оцінку змін в електронних 

властивостях атомних систем, додатково 

розрахована ізольована молекула води. 

Для дослідження зміни електронного потенціалу на межі розділу гематиту і кварцу у 

воді, були створені кілька груп наноструктур для порівняльного аналізу, кожен з яких має від 

12 до 33 атомів (див. рис. 1). Серед оксидів заліза типу корунду α-Fe2O3 (гематит) є 

найбільш термодинамічно стабільною формою оксиду заліза в умовах навколишнього 

середовища. Він також є найбільш поширеною формою кристалічного оксиду заліза [2], який 

був вивчений за допомогою атомістичних методів моделювання та експериментально [3-6].  
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Рис.1. Кластери α-Fe2O3 (гематит) 

(ліворуч), SiO2 (α-кварц) (праворуч). 

Чорні сфери – атоми О; білі сфери – 

атоми Fe або Si 
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Специфічні властивості деяких домішок (перехідні та рідкоземельні (РЗЕ) елементи) 

дозволяють використовувати їх для отримання якісно нових напівпровідникових (НП) 

матеріалів з широким спектром можливостей використання в оптоелектроніці. Можливості 

такого застосування обумовленні незвичайністю домішкових станів, що виникають при 

легуванні сполук типу А
ІІ
B

VI
 та пов’язані із утворенням різновалентних домішкових центрів. 

Поведінка домішок РЗЕ з незаповненою 4f-оболонкою в НП відзначається деякими 

характерними особливостями, наприклад – поєднанням низької розчинності і здатності РЗЕ 

здійснювати «очистку» матеріалу, при якій можливим є значне зниження концентрації 

фонових домішок і збільшення рухливості електронів.  

На сьогоднішній день особливо активно ведуться дослідження особливостей 

легування та оптичного збудження локальних центрів в умовах квантоворозмірних обмежень 

НП структур. За допомогою люмінесцентних методів вивчається природа випромінювальних 

центрів та характеристики оптичних переходів в наноструктурах, сформованих на основі 

матеріалів типу А
ІІ
B

VI
, зокрема – нанокристалах (НК) CdTe в полімерних плівках та 

діелектричних матрицях.  

Легування НК CdTe іонами f-групи є цікавою та перспективною задачею зокрема 

тому, що їх внутрішньоатомні переходи лежать у видимій та ближній ІК-областях спектру. 

Наприклад, максимум люмінесценції ербія спостерігається при довжині хвилі 1550 нм, що 

відповідає другому вікну прозорості в оптоволоконних системах передачі інформації. Проте 

ці переходи заборонені правилами відбору і інтенсивність цих ліній дуже мала. Тому 

впровадження іону в нанокристал, що характеризується сильною поглинаючою здатністю, та 

за умови реалізації ефективної передачі енергії дозволить значно підсилити необхідну 

люмінесценцію.  

З боку синтезу, введення декількох домішкових атомів в НК, який містить тільки 

кілька сотень атомів може призвести до їх виштовхування на поверхню або погіршити 

кристалічну структуру. Це по суті створення сильно легованих НК в умовах сильного 

комфайнменту. Електронні та оптичні властивості в таких умовах ще не повністю вивченні. 

В даній роботі розглядається простий спосіб отримання при кімнатній температурі 

НК CdTe легованих f-елементами. Колоїдний синтез НК CdTe здійснювали за методикою, 

розробленою в [1]. В якості реакційної камери використовували періодичний реактор 

повного змішування об'ємом 500 мл. Процес синтезу CdTe здійснювали при 20
ο
С в 

атмосфері аргону з використанням наступних реагентів: 0,1 М розчин CdI2 марки "х.ч.", 99% 

тіогліколева кислота, а також електрохімічно отриманий телуроводень. Нанокристали CdTe 

були модифіковані за допомогою тіогліколевої кислоти. Як легуючий агент в ході синтезу 

використовували f-елементи. Проведенні дослідження показали, що зміна типу легуючої 

домішки і її концентрації дозволяє досягти досить високого рівня контролю електронних 

властивостей, у тому числі забороненої зони та енергії Фермі. 

 

1. Effect of Thioglycolic Acid on the Stability and Photoluminescence Properties of 

Colloidal Solutions of CdTe Nanocrystals / O.A. Kapush, L.I. Trishchuk, V.N. Tomashik, Z.F. 

Tomashik // Inorganic Materials, 2014, Vol. 50, No. 1, pp. 13–18. 
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На сучасному етапі розвитку фізики напівпровідників одним із основних наукових 

напрямів є вирішення проблеми модифікації або принципової зміни властивостей 

напівпровідників, що передбачає розширення їх функціональних можливостей у різних 

галузях застосування (медицині, спінтроніці, оптоелектроніці та ін.). Розв’язання цих задач 

базується в основному на зменшенні розмірів напівпровідників, легуванні їх домішками 

різної природи, створенні композитних плівок [1]. 

Легування нанокристалів (НК) CdTe іонами перехідних та рідкоземельних елементів 

викликає значний інтерес у зв’язку з тим, що дозволяє у значній мірі модифікувати їх 

оптичні та електронні властивості. Ефективне перенесення енергії збудження від 

нанокристалів до локальних центрів перехідних та рідкоземельних елементів з квазіатомною 

структурою енергетичних рівнів відкриває можливості використання таких структур для 

створення слітловипромінюючих систем нового покоління. Однак впровадження 

неізовалентних домішок в нанокристал є дуже важкою задачею та вимагає модифікації 

методики синтезу. Відтак, на даному етапі дослідження процесів легування нанокристалів, 

зокрема НК CdTe, у процесі їх колоїдного синтезу є актуальною та перспективною задачею. 

Відповідно до однієї із теорій механізму легування колоїдних нанокристалів передбачається 

можливість адсорбції легуючої домішки на поверхні нанокристалу під час його росту із 

подальшим її впровадженням у кристалчну структуру нанокристалу. У НК міжзонна та 

екситонна люмінесценція спостерігаються лише за умови пригнічення процесів поверхневої 

рекомбінації, що досягається лише шляхом проведення додаткових технологічних прийомів 

– пасивування поверхні модифікаторами різного роду тощо. Водночас домішкові атоми, 

займаючи місця іонів кадмію у гратці та на поверхні, блокують канали безвипромінювальної 

рекомбінації. 

В даній роботі методом фотолюмінесцентної спектроскопії досліджено вплив 

легуючої домішки La на властивості НК CdTe в ході їх колоїдного синтезу та подальшого їх 

осадження із водних розчинів.  

НК CdTe отримували за типовою методикою колоїдного синтезу [2]. Як джерело іонів 

Cd
2+

 використовували сіль CdI2, а Te
2-

- іонів – газ Н2Te, електрохімічно одержаний в 

гальваностатичній комірці. Для стабілізації поверхні отриманих нанокристалів 

використовували тіогліколеву кислоту. Процес легування НК CdTe проводили безпосередньо 

під час їх росту в процесі колоїдного синтезу. 

У доповіді буде розглянуто проблеми легування НК CdTe в ході їх колоїдного синтезу 

та подальшої інкорпорації в твердотільні матриці, а також їх особливі оптичні та електронні 

властивості. 

 

1. Дослідження процесу синтезу, властивостей і напрямків використання наночастинок 

та наноструктур на основі напівпровідників A
II
B

VI
 / В.І. Федів // Buk. Med. Herald. – 

2014. – Vol. 18, № 4 (72). – P. 187-191. 

2. Effect of Thioglycolic Acid on the Stability and Photoluminescence Properties of Colloidal 

Solutions of CdTe Nanocrystals / O.A. Kapush, L.I. Trishchuk, V.N. Tomashik, 

Z.F. Tomashik // Inorganic Materials, 2014, Vol. 50, No. 1, pp. 13–18. 
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електрохімічні властивості ГЕК з анодом на її основі 
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Успішне використання різних модифікацій літій-марганцевої шпінелі в ролі катодів 

літієвих джерел струму сприяло їх апробації як анодної речовини в гібридних 

електрохімічних конденсаторах (ГЕК). Це зумовлено специфічною структурою LiMn2O4, яка 

містить тетра- та октапустоти, що дає можливість іонам літію мігрувати всередині зерен. 

Проте, необхідність використання таких матеріалів в пристроях високої потужності вимагає 

покращення їх електричних властивостей та створення частинок з оптимальною 

морфологією. В зв’язку з цим катіонна модифікація поєднюється з новітніми методиками 

синтезу, що дозволяють отримати монофазні матеріали з стабільною структурою та високим 

ступенем дисперсності. В роботі досліджено електрохімічні властивості ГЕК з анодом на 

основі шпінелі LiMn1.5Fe0.5O4, яка відпалена при різних температурах. 

Синтез нанодисперсних порошків LiMn1.5Fe0.5O4 здійснювався золь-гель методом з 

використанням прекурсорів LiNO3·3H2O, Mn(NO3)3·6H2O та Fe(NO3)3·9H2O. До отриманого 

колоїду додавався аміак для досягнення  pH=4, після чого його поміщали в термостат для 

висушування і формування золю, а потім гелю при температурі 333 К. Далі проводився 

відпал останнього при температурах 673, 873, 1073 К. Зразки, відпалені при 673К є частково 

аморфними з зародками шпінельної фази. В той час для систем з вищими температурами 

відпалу переважаючою є фаза шпінелі, вміст якої становить біля 80 % (система, відпалена 

при 873 К) та близько 100 (система з температурою відпалу 1073 К).  

Для всіх систем були отримані  розрядні криві сформованих ГЕК з водним 

електролітом при струмі 10 мА (рис. 1). На основі аналізу розрядних кривих можна зробити 

висновок, що електрохімічна комірка системи вуглець/LiMn1.5Fe0.5O4 у 1М Li2SO4 електроліті 

показує середнє значення розрядної напруги 1,3 В (зразки , відпалені при температурі 873 К і 

1073 К) і максимальною напругою заряду 1,8 В. 
 

Таблиця 1 – Питомі енергетичні характеристики ГЕК 

системи LiMn1.5Fe0.5O4/1 М Li2SO4/вуглець 

При практично одинакових показниках 

питомої ємності всіх систем ГЕК з анодом на 

основі шпінелі з температурою синтезу 673 К 

показує суттєво нижчі значення питомої 

енергії та потужності із-за низької середньої 

напруги розряду. Виходячи з отриманих результатів можна сказати, що найкращими 

робочими параметрами (питома ємність 12мА·год/г, питома енергія 15Вт·год/кг, питома 

потужність 83Вт/кг) володіє ГЕК з активним матеріалом анода, який відпалений при 

температурі 1073 К, що пов’язано з домінуванням процесу інтеркаляції іонів літію над 

осіданням на поверхню шпінелі. 
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Рис. 1 – Розрядні криві ГЕК з анодами на основі 

синтезованих шпінелей(673 К-1, 873 К-2, 1073 К-3) 

Температура відпалу, К 673 873 1073 

Максимальна напруга, В 1,8 1,8 1,8 

Струм заряд/розряду, А 0,01 0,01 0,01 

Питома ємність, мА·год/г 10 10 12 

Питома енергія, Вт·год/кг 6,5 12,5 15 

Питома потужність, Вт/кг 40 76,6 83 
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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]. 

Введення Bi зумовлює донорну дію у станум телуриді, яка виявляється у спаданні 

концентрації дірок в об’ємі плівок. Із збільшенням вмісту легуючої домішки 

термоелектрична потужність спочатку зростає а потім різко зменшується, що пов’язано з 

виходом за межі області розчинності Ві в SnTe. Максимальна термоелектрична потужність 

досягається при вмісті домішки близько 0,3 мол.%, але для конденсатів отриманих на свіжих 

сколах (0001) слюди-мусковіт вона значно вища ніж для зразків на ситалі. 

Товщинні залежності термоелектричних параметрів парофазних конденсатів SnTe із 

вмістом 0,3 мол.% бісмуту, зі зменшенням товщини конденсатів d, незалежно від складу, 

провідність суттєво зростає, а для товщин більше d ≈ 0,5 мкм практично не змінюється. Це 

пов’язане з зростанням концентрації носіїв струму в області малих товщин плівок, завдяки 

акцепторній дії адсорбованого поверхнею кисню. Причому концентрація носіїв струму для 

чистого телуриду є більшою ніж для легованого завдяки донорній дії вісмуту. При 

зменшенні товщини плівок отриманих на підкладках слюди також зростає коефіцієнт 

Зеебека, що призводить до значного збільшення термоелектричної потужності. 

Плівки отримані на свіжих сколах (0001) слюди-мусковіт характеризуються значно 

вищою термоелектричною потужність завдяки вдвічі більшому коефіцієнту Зеебека ніж 

зразки отримані на ситалі, завдяки кращій структурній впорядкованості за рахунок 

орієнтаційного впливу підкладки. Для конденсатів отриманих на ситалових підкладка 

товщинна залежність коефіцієнта Зеебека та термоелектричної потужності мають чіткий 

максимум в області товщин ~0,6 мкм що пов’язано з  проявом розмірних ефектів при малих 

товщинах конденсату. 

В цілому, високі значення провідності у поєднанні із значною величиною коефіцієнта 

Зеєбека плівок SnTe:Bi дозволяють отримувати термоелектричнй матеріал p-типу 

провідності який є перспективним для побудови плівкових мікромодулів термоелектричного 

перетворення енергії. 
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Використання сонохіміний реакції дозволило поліпшити доступ до ряду кристалічний 

нанопорошків, проте механізм дії ультразвуку  значній мірі залишається не встановленим [1]. 

Хімічні та фізичні ефекти ультразвуку не є наслідком його прямої взаємодії з молекулами 

середовища. Фізичні та хімічні ефекти не наслідок прямої дії ультразвуку, а походять із 

супутньої акустичної кавітації [2]. У двофазних системах «рідина-тверде тіло» ефекти дії 

ультразвуку також пов’язані з кавітацією. При колапсі кавітаційної бульбашки швидкість 

струменів, що вдаряють поверхню, може перевищувати 100 м/с [3]. Дія цих струменів здатна 

викликати подрібнення твердої речовини (сонофрагментацію) [1].  

Вихідний матеріал ZnS було синтезовано методом хімічного транспорту у замкнутій 

системі. Ультразвукове дроблення вирощених зразків ZnS здійснювалось у ванні із 

ізопропіловим спиртом за допомогою перетворювача Ланжевена на частоті біля 30 кГц. 

Деталі методу та використаної установки подано в роботі [4]. Для даних, наведених нижче, 

час ультразвукової обробки складав 5 хв. Частинки в осаді мали розміри в мікронному 

діапазоні. У той же час, в розчині залишались нанометрові частинки, що не осідали на дно 

посудини протягом тижня спостережень. 

Нанорозмірна фаза зразків досліджувалась методом атомно-силової мікроскопії на 

скануючому зондовому мікроскопі FemtoScan Online. 

 

              
Рис. 1. 2-D та 3-D АСМ-зображення отриманих нанокристалів ZnS із розчину на слюдяній 

підкладці. 
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Нанокомпозитні плівки nc-Si/SiО2 (нанокристали кремнію nc-Si вбудовані в матрицю 

оксиду кремнію SiО2) можуть бути перспективними світловипромінюючими структурами в 

оптоелектроніці. Інтенсивне впровадження їх в першу чергу вимагає вирішення задачі 

оптимізації люмінесцентних властивостей. Одним із способів збільшення квантового виходу 

світіння nc-Si/SiО2 є проведення термообробок у різних активних середовищах (водень, 

кисень, азот, та ін.) в результаті пасивації обірваних зв’язків кремнію (центрів 

безвипромінювальної рекомбінації) на інтерфейсі ncSi–SiО2. Як відомо, у випадку звичайних 

планарних Si/SiО2 структур попереднє радіаційне опромінення може підсилювати 

ефективність таких термообробок при усуненні інтерфейсних рекомбінаційних центрів. 

Можна прогнозувати, що і у випадку нанокомпозитів nc-Si/SiО2 буде спостерігатись 

аналогічний ефект.   Тому в даній роботі були проведені дослідження структур nc-Si/SiO2, які 

піддавались комплексній дії високодозового радіаційного опромінення та наступним 

низькотемпературним обробкам в середовищі водню. 

Структури nc-Si/SiO2 отримувались методом термостимульованого фазового 

розділення плівок SiOx (х≈1,25) при температурі 1100 
0
С в аргоні на фази нанокристалічного 

кремнію та стехіометричного діоксиду кремнію. Частина зразків була опромінена γ-квантами 

дозою 2×10
7
 рад і додатково відпалена в атмосфері водню при температурі 450 

о
С протягом 2 

годин. Структурні, світло випромінюючі та електрофізичні властивості зразків 

досліджувались методами фотолюмінесценції, ІЧ-спектроскопії та електронного 

парамагнітного резонансу. 

На вихідних зразках nc-Si/SiO2 спостерігалась достатньо інтенсивна смуга 

фотолюмінесценції (ФЛ) з максимумом ~800 нм, яка пов’язана з випромінюванням світла 

нанокристалами кремнію в SiO2. Після радіаційного опромінення γ-квантами інтенсивність 

вихідної ФЛ зменшувалась в 2 рази, спектри ІЧ поглинання не змінювались. Термообробка у 

водні як вихідних, так і опромінених зразків привела до зростання інтенсивності ФЛ, однак 

опромінення суттєво впливало на ефективність відпалу. Так, для вихідних зразків 

спостерігалось підвищення інтенсивності ФЛ до 6 разів за рахунок пасивації воднем  

обірваних зв’язків кремнію, що підтвердилось зникненням відповідного сигналу ЕПР. Для 

попередньо опромінених зразків nc-Si/SiO2 вперше спостерігалось значне підвищення (до 25 

разів) інтенсивності люмінесценції. При цьому спостерігався помітний червоний зсув смуги 

ФЛ (на ~40 нм) та зменшення (~12 %) інтенсивності основної смуги ІЧ-поглинання  (~1100 

см
-1

), що свідчить про зменшення  концентрації Si-O-Si зв’язків у зразку.  

Виявлений ефект радіаційного підсилення впливу водню на інтенсивність світіння 

систем nc-Si/SiO2 скоріш за все пов’язаний як з пасивацією воднем дефектів межі розділу 

ncSi–SiO2, так і з термостимульованою реконструкцією розупорядкованої опроміненням 

системи нанокристал – матриця. Так, під дією опромінення в оксидній матриці утворюється 

значна кількість послаблених та обірваних зв’язків Si-O. Під час наступного 

низькотемпературного відпалу завдяки гнучкості зв’язку Si-O-Si може відбуватися локальна 

перебудова гратки оксиду в області межі розділу з nc-Si, яка супроводжується формуванням 

більш упорядкованого поверхневого шару нанокристалів кремнію. В результаті 

спостерігається суттєве підвищення інтенсивності смуги ФЛ та її червоний зсув.  



Лашкарьовські читання – 2015 

    43 

Розподіл локального поля поблизу наноструктурованої поверхні 

 
О.Л. Хилько 

 
Інститут високих технологій Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, Україна,03022, Київ, пр. Глушкова, 4г 

e-mail: o.khylko@gmail.com 

 

Одним з можливих варіантів застосування ефекту поверхневого плазмон-

поляритонного резонансу в противірусній терапії є очищення біологічних рідин, 

використовуючи наноструктуровану поверхню [1]. Наноструктурована поверхня являє 

собою метлаву плівку, на якій знаходиться система поперечних металевих смужок нано 

розміру. При взаємодії поверхневого плазмон-поляритону з металевою наносмужкою буде 

виникати підсилення локального поля [2]. За рахунок цього, з рідини на поверхню будуть 

абсорбуватися наночастинки, наприклад, віруси. 

Було розраховано розподіл локального поля поблизу трьох золотих наносмужок 

шириною і висотою 10 нм, довжиною 4 мкм та періодичністю 100 нм. Розрахунки були 

виконані, використовуючи розв’язок рівняння Ліппманна-Швінгера, методом ефективної 

сприйнятливості: 
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Рис.1. Інтенсивність локального поля на 

відстані 11 нм від поверхні в залежності від 

координати х. 

Рис.2. Інтенсивність локального поля в 

залежності від відстані до поверхні по 

центру смужки (a) та посередині поміж 

смужками (b). 

 

Як видно з Рис.1, відбувається сильне підсилення локального поля по центру смужки, але 

при цьому, поле з відстанню швидко слабшає. Окрім цього, поле поміж смужками затухає 

значно повільніше і тому, потенційно, може сприяти абсорбуванню наночастинок з 

біологічної рідини. 
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Природа фотолюмінесценції наноструктур ZnO, отриманих 

методом електрохімічного осадження 
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В останні роки наноструктури ZnO привертають до себе велику увагу через значний 

потенціал прикладних застосувань (сцинтилятори, світлодіоди, польові емітери, сенсори). 

Для ефективного використання нанорозмірних матеріалів на основі ZnO в пристроях 

оптоелектроніки необхідно добитися глибшого розуміння явищ, що визначають їхні оптико-

спектральні властивості. Насьогодні немає однозначної інтерпретації смуг свічення оксиду 

цинку у видимій ділянці спектру. 

Нанострижні ZnO довжиною до 2 мкм і діаметром приблизно 200 нм вирощували 

методом електрохімічного осадження на кремнієві (100) підкладки протягом 1,5 год. без 

використання буферних шарів при температурі Т=95°С [1]. Спектри фотолюмінесценції 

вимірювались у діапазоні температур 11-280 K при збудженні Nd:YAG лазером з довжиною 

хвилі випромінювання λ=266 нм. 

При температурі 11 K отримані нанострижні володіли інтенсивною смугою свічення в 

ультрафіолетовій області спектру з максимумом при λ=369 нм та двома набагато слабшими 

широкими смугами свічення, що перекривалися, у видимій ділянці з максимумами при 

λ=580 нм (жовта) та λ=718 нм (червона). 

  

   
Рис. 1. СЕМ-зображення ZnO нанострижнів та їхній спектр фотолюмінесценції при Т=11 K. 

На вставці – довгохвильова ділянка спектру у збільшеному вигляді. 

 

Жовту смугу свічення пов’язують із міжвузловим киснем Оі або з акцепторною 

домішкою літію, а червону – з вакансіями кисню Vo [2]. 
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Особливості краю оптичного поглинання монокристалів 

систем TlPb2X5 і Tl3PbX5 (X=Cl, Br) 
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Потрійні галогеніди свинцю, такі як, наприклад, KPb2Cl5, KPb2Br5, RbPb2Cl5, RbPb2Br5, 

Tl4PbI5, Tl3PbCl5, Tl3PbBr5, Tl3PbI5, TlPb2Cl5, TlPb2Br5 розглядаються дослідниками як новітні 

кристали для ефективного їх використання в якості низькоенергетичних фононних 

матеріалів, що працюють в середньому та довгохвильовому ІЧ-діапазоні. Вказані 

монокристали не є гігроскопічними і вони легко легуються рідкоземельними іонами, прозорі 

в широкому спектральному діапазоні (від 0,3 до 30 мкм) і для них характерна відносно 

висока хімічна стабільність, хороші термічні і механічні властивості. Монокристали систем 

TlPb2X5 і Tl3PbX5 (X=Cl, Br) дозволяють здійснювати високоефективне перетворення частот 

лазерного випромінювання від інфрачервоного до далекого ультрафіолетового 

спектрального діапазону і мають дуже високу променеву стійкість. Тому в плані практичного 

застосування монокристалів для генерації вищих оптичних гармонік і технології їх 

вирощування досягнуті значні успіхи. 

Монокристали систем TlPb2X5 і Tl3PbX5 (X=Cl, Br) для даного дослідження були 

вирощені з використанням методу Бріджмена у закритих кварцових ампулах в атмосфері 

галогену. Отримані монокристалічні блоки цілком придатні для фізичних вимірювань. 

Спектральні дослідження краю поглинання проводили в інтервалі температур 100-300 К. Для 

низькотемпературних досліджень використовували кріостат типу «Утрекс», точність 

стабілізації та вимірювання температури складала ±0,5 К. При визначенні коефіцієнта 

поглинання зразків в спектральному діапазоні 360-1000 нм використовували фотоприймач на 

основі кремнію.  

У роботі були дослідженні фундаментальні краї поглинання монокристалів систем 

TlPb2X5 і Tl3PbX5 (X=Cl, Br) в інтервалі температур Т=100-300 К в спектральній області 2-3 

еВ. Визначені значення  енергетичного положення краю поглинання Еg при α=100 см
-1

 

(таблиця 1). В даній роботі наведені результати досліджень характеру зміни краю 

фундаментального поглинання монокристалів TlPb2X5 і Tl3PbX5 (X=Cl, Br) в залежності від 

температури. 

 

Таблиця 1. Залежність енергетичного положення краю поглинання Еg від 

температури в сполуках TlPb2X5 і Tl3PbX5 (X=Cl, Br). 

 

Сполука 100 К 150 К 200 К 250 К 300 К 

Tl3PbBr5 2,507 еВ 2,476 еВ 2,466 еВ 2,455 еВ 2,445 еВ 

Tl3PbCl5 2,615 еВ 2,610 еВ 2,591 еВ 2,569 еВ 2,546 еВ 

TlPb2Br5 2,447 еВ 2,426 еВ 2,417 еВ 2,408 еВ 2,398 еВ 

TlPb2Cl5 2,527 еВ 2,505 еВ 2,472 еВ 2,452 еВ 2,443 еВ 
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Температурні зміни спектра міжзонного поглинання у 

наноплівках AlxGa1-xAs/GaAs/AlxGa1-xAs різного концентраційного 

складу бар’єрного середовища 
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Активний розвиток технологій отримання та дослідження фізичних властивостей 

низьковимірних гетероструктур, що спостерігається протягом декількох десятиліть поспіль, 

пов’язаний з унікальними властивостями таких систем, які дають змогу створювати на їх 

основі новітні пристрої опто- і наноелектроніки [1, 2]. Найвідомішим з матеріалів, які 

використовуються з вказаною метою, є структури на основі гетеропереходу GaAs/AlxGa1-xAs. 

На їх основі створені низькопорогові лазери, високоефективні фотоелементи, фото- та 

світлодіоди, перемикачі, квантові каскадні лазери та детектори [1, 3 - 9]. 

Попри те, що станом на даний час фізичні і, зокрема, оптичні властивості названих 

структур вивчені досить добре, їх дослідження тривають і досі [10, 11]. Зокрема, у роботі [12] 

нами здійснено теоретичний розрахунок впливу електрон-фононної взаємодії на положення 

енергії електрона у квантовій ямі (КЯ) подвійної наногетероструктури AlxGa1-xAs/ 

GaAs/AlxGa1-xAs (наноплівки, НП) з різною концентрацією алюмінію в твердому розчині 

AlxGa1-xAs. Показано, що взаємодія з оптичними поляризаційними фононами в таких 

наносистемах зумовлює зміщення основного енергетичного рівня у КЯ, залежно від товщини 

НП та концентрації алюмінію x, на величину від 2,5 до 4,5 меВ у бік менших енергій. Зміна 

температури системи від 0 до 300 К збільшує величину зміщення на 25-30%. 

Наявність методики розрахунку температурних змін енергій електрона й дірки у своїх 

КЯ дає змогу здійснити теоретичне дослідження температурних змін спектра міжзонного 

оптичного поглинання у НП різної товщини за різних значень x. У даному повідомленні 

наводяться результати такого дослідження. Як показують результати розрахунків, 

довгохвильова межа смуги поглинання зміщується внаслідок взаємодії з обмеженими, 

напівобмеженими та інтерфейсними фононами у НП у бік менших енергій на 7-14 меВ при 0 

К. Величина зміщення нелінійно залежить від товщини НП та концентрації x, а при 

збільшенні температури до кімнатної – зростає приблизно на 30%. 
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Оптичні дослідження процесів пасивації поверхні кремнієвого 

матеріалу шаром нестехіометричного оксинітриду кремнію  
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Плівки нестехіометричного оксинітириду кремнію як і аналогічні плівки простого 

оксиду кремнію можуть бути використані в якості пасивуюючих та проствітлюючих 

покриттів кремнієвого матеріалу сонячної якості, а також мають різноманітне застосування у 

фотовольтаїці. Такий інтерес до цих плівок визначається тим, що розділення фаз у них 

відбувається при високих температурах відпалу, що веде до утворення аморфних та 

кристалічних кремнієвих нановключень в діелектричній матриці. На відміну від звичайного 

оксиду кремнію на поведінку фазового розділення та властивостей плівок оксинітриду 

кремнію додатково впливає наявність азоту та водню, що має бути досліджено більш 

детально.  

Дана робота присвячена дослідженню структурних та рекомбінаційних характеристик, 

отриманих PECVD методом, плівок зі складом SiO1.0N0.23 після одногодинних ізотермічних 

відпалів при температурах від 400 
О
С до 1100 

О
С. Обговорено можливі трансформації фаз в 

цих плівках а також їх температурні границі. Основними інструментами досліджень були 

неруйнівні методи фотолюмінесценції (ФЛ) та комбінаційного розсіяння (КРС). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Спектри комбінаційного розсіяння світла плівок SiO1.0N0.23, відпалених при різних температурах 

1 год в атмосфері N2. Довжина хвилі збудження 488.0 нм (а) 325.0 нм (б). Червоним позначено смуги 

комбінаційного розсіяння світла плівок SiO1.0N0.23 ізотермічно відпалених до температури 700
0
С, чорним – 

вище 700
0
С. 

 

Мікро-КРС та мікро-ФЛ вимірювались у межах від 100 до 900 см
−1

 та від 500 до 900 

нм відповідно. Для вимірювання спектрів ФЛ використовувалась довжина хвилі збудження 

лазера 488.0 нм, Спектри КРС вимірювались при двох довжинах збудження 325,0 та 488,0 нм.  

Отримані результати показують, що часткове розділення фаз у цих плівках із 

формуванням аморфних нановключень відбувається вже при температурі 400
 О

С. Беручи до 

уваги фізичну природу коливних сумг, базуючись на попередніх дослідженнях, 

продемонстровано поступовий перехід аморфних в кристалічні нановключення із ростом 

температури відпалу. На відміну від плівок оксиду кремнію, ця трансформація ще 

продовжується при температурі 1100
 О

С. 
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Інжекційна спектроскопія глибоких пасток у плівках SnS2, 

отриманих методом термічного випаровування у КЗО 
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Дісульфид олова (SnS2) належить до сімейства шаруватих напівпровідників MX2-типу 

(де M-метал, X-халькогенід) та включає в себе ряд унікальних властивостей. Сполука має n-

тип провідності та ширину забороненої зони Eg = 2,12-2,44 еВ, не містить токсичних і 

рідкоземельних елементів, що робить її перспективною для використання як віконний шар 

плівкових фотоперетворювачів сонячної енергії широкомасштабного використання.  

Для практичного застосування плівок SnS2 необхідна оптимізація їх оптичних та 

електрофізичних характеристик які, у значній мірі, визначаються ансамблем власних 

точковими дефектів та неконтрольованих домішок. Ці дефекти будучі зарядженими можуть 

утворювати у забороненій зоні (ЗЗ) матеріалу пасткові та рекомбінаційні локалізовані стани 

(ЛС). Одним з інформативних методів дослідження ЛС у високоомних матеріалах є метод, 

що базується на аналізі стаціонарних вольт-амперних характеристик (ВАХ) у режимі струмів, 

обмежених просторовим зарядом (СОПЗ) [1], який і використаний у цій роботі.  

Плівки SnS2 були отримані на скляних підкладках покритих підшаром Mo у вакуумній 

установці ВУП-5 М методом термічного вакуумного випаровування шихти у квазізамненому 

об’ємі (КЗО). Товщина досліджених шарів складала ~ 1 мкм. Температура підкладки при 

отримані зразків змінювалась в інтервалі від 473-723 К. ВАХ знімалися та оброблялися за 

методикою викладеною у [2]. На рис.1 а наведена типова ВАХ та її перша похідна . 

Результати обробки залежності струм-напруга представлені на рис. 1 б. 

 
 

Рис.1 Типова ВАХ СОПЗ () від плівки SnS2 у подвійних логарифмічних координатах 

та результати її диференціювання (lg ) / (lg )d I d U   () (а), та розподіл густини ЛС 

(h=dNt/dEf) за енергіями (Еf) у ЗЗ матеріалу (б) 

 

Методом аналізу ВАХ у режимі СОПЗ, у плівках SnS2, були виявлені ЛС з енергіями: 

Et1 = (0,52-0,53), Et2 = (0,46-0,48), Et3=(0,43-0,45) та Et4 = (0,37-0,39) еВ. Точність визначення 

Et не перевищувала kT ~ 0,026 еВ (T~300 K). Концентрація цих ЛС лежить в інтервалі Nt = 

210
15

 см
-3

 - 110
16

 см
-3

.  

 

1. N.N. Opanasyuk, A.S. Opanasyuk, N.V. Tirkusova, Semiconductor Physics, Quantum 

Electronics & Optoelectronics V.6 (4), 444-449 (2003) 

2. А.С. Опанасюк, Н.В. Тиркусова, І.Ю. Проценко, Журнал фізичних досліджень Т.4, №2, 

С.208-215 (2000) 
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Lithium niobate is widely used in nonlinear optics, waveguides, laser physics, 

acoustics and optoelectronics. High Curie temperature, pyroelectric coefficient and 

long-term stability to humidity and atmosphere makes this crystal popular for 

development appropriate devices with improved optical properties.  

To improve optical properties of lithium niobate, deposition of thin Ni films 

with thicknesses close to 40 nm and implantation of Ar
+
 ions were applied. 

To obtaine maximal effect, when the peak of stopping ions corresponds to the 

interface film – substrate, the optimal energy of Ar
+
 should be around 100 keV, аnd 

dose – about 10
16

 ions/cm
2
. 

Ion implantation sufficiently modifies morphology of the surface of thin metal 

films on lithium niobate in form of nano-dimensional blisters, that play key role in 

processes of absorption and scattering of light by the systems.  

It is shown that ion implantation leads to shifting characteristic infrared 

absorption bands of lithium niobate to short-wavelength area that was resulted by 

disruption of bonds Nb-O-Nb in octahedron NbO6, therefore bridge valence 

vibrations transform to ordinary valence vibrations Nb-O, frequencies of which 

decrease and appropriate bands broaden. 

It was determined that decrease of reflection coefficient and increase of 

absorption of ion implanted systems thin metal films – lithium niobate are caused by 

absorption and scattering of light by blisters and slightly by amorphization of metal 

film and subsurface layer of lithium niobate substrate. But, at the same time the 

adhesion between thin metal film and lithium niobate was increased on 3 orders 

making radiation stability of the system on the same order higher. It can be applied 

for development reliable devices for optics, particularly for infrared spectroscopy. 

The proposed infrared photodetector on the base of Ni film with thickness of 40 

nm deposited on lithium niobate and implanted by Ar
+
 ions is charectirised by 

improved characteristics in comparison with industrial devices. Namely, higher 

values of integral sensitivity (5,5 V/W) and detectivity (2,5·10
8 

W
–1

·Hz
1/2

·cm), less 

value of time constant (~ 5 µs), as well as the highest values of radiation stability that 

in fact is determined by radiation stability of pyroactive crystal lithium niobate.  

Technology for modification of surface structure and properties of lithium 

niobate by ion implantation may be used for application in other devices such as 

power meters, waveguides etc. 
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КРАЙОВЕ ОПТИЧНЕ ПОГЛИНАННЯ КРИСТАЛІВ Bi12SiO20:V 

 
Осецький А.Ю., Панченко Т.В. 

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, 

 пр.. Гагаріна, 72 м. Дніпропетровськ, Украина, 49010.  E-mail: osetsky.ay@gmail.com. 

 

Увага до кристали Bi12MO20 (ВМО, де M = Si, Ge, Ti) обумовлена різноманітністю  

практичного використання їх спектроскопічних властивостей (оптичне поглинання, 

фотопровідність, фотохромний ефект) в динамічній голографії, опто- та фотоелектроніці. 

Оптичні властивості ВМО широко досліджуються, але структура енергетичних рівнів та 

механізм електронних переходів, що визначають крайове поглинання,  вивчені недостатньо. 

Відомо, що домішки Al, Ga, P суттєво зменшують крайове поглинання [1]. Це стимулює 

інтерес до дослідження ролі як власних дефектів, так і домішкових іонів у формуванні краю 

поглинання  кристалів ВМО. 

 У даній роботі представлені результати експериментального дослідження крайового 

оптичного поглинання кристалів Bi12SiO20 (BSO), легованих ванадієм (BSO:V). 

Кристали BSO і BSO:V були вирощені за методом Чохральського. Вміст ванадію за 

даними спектрально-емісійного аналізу складав 0.06 мас. %. Зразки готувалися в вигляді 

полірованих пластин товщиною d = 5.08 mm. та великими площинами (100) розмірами 5х 5 

мм . Вимірювались спектри оптичного пропускання t(hv,Т) у діапазоні енергій фотонів hv = 

0.5 – 3.4 eV на спектрофотометрі Specord-M40. Температура досліджуваних зразків T 

змінювалась у циклах ―охолодження - нагрівання‖  T = 300→80→300 К зі швидкістю ≈ 10 

К·с
-1

 та кроком 5 ÷ 10 К. Аналізувалися спектри оптичного поглинання α
 
(hv,Т), відповідні 

спектрам t (hv,Т). Спектри α
 
(hv,Т) розраховувались за методикою [2]. 

 Встановлено, що домішка ванадію дещо знебарвлює кристали BSO:V у діапазоні краю 

фундаментального поглинання hvf = 2 – 3.3 eV, змінюючи колір від світло-коричневого, 

притаманного BSO, до померанчевого.  

Встановлено, що залежності α
 
(hv,Т) як для чистих, так і легованих ванадієм кристалів 

підпорядковуються правилу Урбаха [3]:  

                                           






 


kT

)Eσ(T)(hv
expαT)α(hv, 0

0 ,                                      (1), 

де α0,  E0 – емпіричні константи, σ (T) = kT[Δ(lnα/Δ(hν)] – параметр крутизни нахилу краю 

поглинання у координатах lnα = f(hν), k – постійна Больцмана. На нагрівному  етапі 

температурного циклу  енергетичної щільність сукупності залежностей α(hν,T) більша, ніж 

на етапі охолодження. Вплив ванадію  полягає у додатковому, відносно температурного, 

довгохвильовому зміщенні сімейства кривих α(hν,T). Важливою ознакою виконання правила 

Урбаха є сходження  екстрапольованих у бік великих енергій hν залежностей lnα(hν,T).  

Координати точок перетинання  (α0, Е0)  виявилися різними як для  етапів охолодження або 

нагрівання , так і для різних кристалів, чистих або легованих ванадієм (табл.1). Особливістю 

є те, що для кристалів BSO  частина прямих  lnα(hν,T) збігається в одній точці, а частина в 

іншій. Подібні аномалії  спостерігалися і в деяких  кристалах напівпровідників та 

діелектриків [3].   

 У припущенні, що крайове поглинання здійснюється з участю фононів залежності σ(T) 

можуть бути описані виразом: 

                                                                 





























2kT
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tanh
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2kT
σTσ

p

p

0 ,                                       (2), 

де hνp – енергія ефективного фонона, який взаємодіє із фотонами, σ0 – константа, обернено 

пропорційна силі електрон-фононної взаємодії g = 2 σ0 /3 (рис.1). Величина hνp = 31.7 eV 
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Рис.1. Залежності σ(T)  для BSO :V при 

охолодженні (1) та нагрівання (2). 

відповідає енергії подовжніх оптичних фононів, що спостерігаються в ІЧ- спектрах BSO.  

Одержані значення g > 1 свідчать про сильну електрон-фононну взаємодію (табл..1). 

Таблиця 1. Параметри правила Урбаха. 

 

   Для кристаліd BSO залежності σ(T) близькі до теоретично передбаченої (2), але 

співпадання кривих  σ(T)  для нагрівання та охолодження немає. Для кристалів BSO:V  криві 

σ(T) мають місце аномалії σ(T) в температурних інтервалах ΔТ1 = 150 – 200 та  ΔТ2 = 250 -

300 К.  

 
 

Аномалії σ(T) супроводжуються температурними аномаліями ізоабсорбційної 

урбахівської ширини забороненої зони (T)Eα

g , що відповідає одній тій самій величині α для 

різних температур (рис.2).. Ця залежність може бути апроксимована виразом:  

                                             
TΘ

AT
(0)E(T)E

2
α

g

α

g


                              (3). 

де (0)Eα

g , А та θ (температура Дебая) – емпіричні константи. Залежності  (T)Eα

g , одержані під 

час нагрівання, не мають значних аномалій, на відміну від  (T)Eα

g , одержаних при 

охолодженні кристалів. Обговорюються вплив  процесів заповнення - спустошення 

глибоких локальних рівнів, структура яких змінюється завдяки легуванню кристалів BSO 

іонами ванадію. 

Література 
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Температурний хід Кристал 
Параметри 

α0,Сm
-1 

E0,еV 0  g А 10
4
,еVК

-1
 Θ,K 

Охолодження BSО 307,9 3.1 0,29 2,3 2,64 107,8 

Нагрів BSО 445,9 3.1 0,33 1,99 3,41 104,2 

Охолодження BSО:V 42,9 2.65 0,17 4 2,98 78 

Нагрів BSО:V 35,5 2.65 0,3 1,9 4,05 73,9 

Рис.2. Залежності 
α

gE (T)   для BSO :V при 

охолодженні (1) та нагрівання (2). 
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Треонін (C4H9NO3) належать до числа амінокислот, які входять в структуру білків, 

тобто є основою життя. Це гетерофункціональні сполуки, до складу яких входять 

карбоксильна (-COOH) та аміно (-NH2) групи. У кристалах амінокислоти існують у виді 

димерів біполярних цвіттер іонів (
+
NH3-CH2-COO

-
), у розчинах при взаємодії з водою 

можуть утворювати цвіттеріонні моноструктури. 

Первинною стадією при УФ опроміненні складних органічних сполук є поглинання 

світла хромофорною групою і утворення електронно-збуджених станів. Випромінювальні 

переходи із першого збудженого синглетного стану S1 в основний S0 формують спектр 

флуоресценції. Отже, УФ спектроскопія дає можливість визначити наявність в даній 

речовині хромофорів, флуорофорів, а також за зсувом спектральних смуг виявити ступінь 

протонування ауксохромних груп. 

Збудження фотолюмінесценції водного розчину треоніну здійснено лазерним 

опроміненням. З цією метою використано твердотільний переналаштовуваний за довжиною 

хвилі титан-сапфіровий лазер CF 131A (третя гармоніка λ=253,3 нм, друга гармоніка λ=380 

нм). Реєстрація спектрів рідинних зразків здійснювалась із використанням кювет глибиною 4 

см. Збуджуюче незфокусоване випромінювання заводилось у кювету згори. Приготування 

концентрації розчинів здійснювали таким чином, аби поглинання збуджуючого лазерного 

випромінювання на довжині 4 см було незначним, а зона фотолюмінесценції у вигляді 

люмінесцентної нитки, орієнтованої вертикально, була однорідною за яскравістю. 

Зображення люмінесцентної зони кварцовою лінзою f = 75 мм з масштабуванням 1:1 

проектувалось на вхідну щілину монохроматора MS 7504i з дифракційною решіткою 150 

штр/мм та зворотною дисперсією 8,78 нм/мм. Спектральне розділення складало 2 нм. 

Інтегровані в часі спектри люмінесценції амінокислот реєструвалися CCD-камерою HS 101H 

та ПК. Для вимірювання спектрів поглинання зразків водних розчинів у ближній УФ-області 

використовувалась дейтерієва лампа ДДС-30. 

На спектрах поглинання була виявлена смуга при 272 нм, яка може спостерігатись 

лише для ароматичних амінокислот, які містять спряжені С=С зв’язки [1]. На спектрі 

молекули треоніну вона пов’язана з утворенням сольватних комплексів у воді навколо 

заряджених груп, завдяки чому відбувається зміщення електронних рівнів в сторону довших 

хвиль, що непогано узгоджується з [2], де показано, що завдяки наявності полярного 

розчинника змінюється інтенсивність та форма смуг поглинання, а також спостерігається 

батохромне зміщення синглетних π → π* переходів. 

Зміна довжини хвилі збудження призвела до зміни форми, інтенсивності та зсуву 

максимуму флуоресценції. При збудженні довжиною хвилі λ=253,3 нм максимум 

флуоресценції спостерігається при 476 нм, а при λ=380 нм максимум розташований при 460 

нм. Це свідчить про те, що в розчині треоніну утворюються різні флуоресцентні структури. 

Слід відмітити ще одну характерну особливість розчину, таку як утворення кристалічних 

форм на бокових стінках кювети після повільного випаровування при кімнатній температурі. 

Отже, як бачимо, вода вступає у водневий зв'язок з карбоксильними і аміногрупами, тим 

самим утворюючи різні міжмолекулярні сполуки. 

[1]. Мигович М.І., Кельман В.А // Укр. фiз. журн. 2014. Т. 59, № 6. 

[2]. Homocianu Mihaela, Airinei Anton, and Ortansa Dorohoi Dana. // Journal of Advanced 

Research in Physics. 2011. 2(1), 011105. 
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На сьогодні домінує тенденція виготовлення InGaN/GaN світлодіодів з великою 

площею та відповідно потужністю. Але при цьому виникає проблема оперативного 

виявлення електрично активних протяжних дефектів, які погіршують їх функціональні 

параметри та понижують надійність.  

Густина дислокацій у InGaN/GaN гетероструктурах на сапфіровій підкладці сягає 

~10
9
 … 10

10
 см

-2
. При збільшенні площі структури такі протяжні дефекти, більшість яких 

перетинають активну область InGaN/GaN гетероструктури, посилюють неоднорідність 

протікання та концентрування струму і відповідно локального перегріву. Це понижує ККД, 

призводить до неоднозначного розвитку деградаційного процесу, що утруднює 

прогнозування терміну служби GaN СД і їх надійності. Електрично активні протяжні 

дефекти є причиною значного струму витоку.  

Типовими методами діагностики та характеризації таких структур є фото-, катодо- та 

електролюмінесценція (ФЛ, КЛ, ЕЛ). Проте дані методи зазвичай визначають інтегральну по 

площі p-n- переходу характеристику і не завжди здатні виявити дефекти (області), вплив 

яких є домінуючим на електричні та люмінесцентні функціональні параметри ІnGaN/GaN 

гетероструктур потужних СД. При застосуванні ‖локальних‖ методів (локальні ФЛ, КЛ, 

розподіл температури, атомно-силова мікроскопія) оперативність контролю значно 

знижується.  

В той же час при подачі зворотної напруги на ІnGaN/GaN структуру спостерігається 

мікроплазмовий (МП) пробій, що відбувається переважно в областях протяжних критичних 

дефектів і супроводжується люмінесценцією. По характеристиках мікроплазмового пробою 

проводиться контроль якості та прогнозування надійності багатьох приладових 

напівпровідникових структур різного призначення; в останній час і в GaN транзисторах, у 

фотодетекторах та світлодіодах [1]. 

В роботі вивчено МП світлоідодів різних типів – на сапфіровій та SiC підкладці, а 

також разних кольорів – УФ, синього, зеленого, червоного. Для діагностики та 

характеризації здійснено порівняння спектрів електролюмінесценції мікроплазм світлодіодів 

різного кольору, тобто з різним вмістом індію у квантовій ямі ІnGaN. 

Виявлено, що однакові світлодіоди з одної партії мають різні, індивідуальні параметри 

електролюмінесценції мікроплазм. Показано, що по величинам інтенсивності спектру ЕЛ 

мікроплазм ІМП , по співвідношенню Iсиня смуга/Iжовта смуга ЕЛ мікроплазм, кількості точок МП 

стає можливим більш швидкий та спрощений контроль критичних дефектів у ІnGaN/GaN 

структурах та їх діагностика. 

Встановлено, що кількість точок МП пропорційна густині протяжних дефектів, що 

перетинають область просторового заряду, що у свою чергу є причиною локального 

підвищення температури. Це важливо для оперативної діагностики світлодіодів, оскільки 

при підвищенні температури на кожні 10 °С час експлуатації зменшується вдвічі. 

 

1. 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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Кристали Bi12MO20 (ВМО, де M = Si, Ge, Ti) використовуються як функціональне 

середовище у пристроях оптоелектроніки та динамічної голографії для запису обробки та 

зберігання інформації. Актуальною є проблема модифікації властивостей ВМО (оптичне 

поглинання фотопровідність, фотохроміям) шляхом легування. Відомо, що домішки деяких 

p-   елементів (Al, Ga) обумовлюють суттєве зменшення фоточутливості та оптичного 

поглинання ВМО у спектральному діапазоні запису інформації [1].  Для узагальнення 

інформації  необхідні дослідження впливу інших  p- елементів. Такими можуть бути іони 

олова, електронна конфігурація яких (5s
2
5p

2
) подібна до конфігурація Al (3s

2
3p

2
) и Ga 

(4s
2
4p

2
). Однак вплив Sn на властивості ВМО раніш не досліджувався.  

 В даній роботі приведені результати експериментального дослідження фотохромного 

ефекту (ФХЕ) у кристалах B12SiO20 (BSO), легованих оловом (BSO:Sn). 

Кристали BSO:Sn були вирощені за методом Чохральського. Вміст олова за даними 

спектрально-емісійного аналізу складав 0.012 мас.%  Зразки готувалися в вигляді 

полірованих пластин товщиною d = 0.4 та 3 mm. 

 На спектрофотометрі Cary-4E у діапазоні енергій фотонів hv = 0.5 – 3.4 eV при Т0 = 80 

К вимірювались спектрі стаціонарного оптичного пропускання D0 (hv) та фотоіндукованного 

пропускання D
ph

( hv). Фотоіндукований стан (ФХЕ) збуджувався й знебарвлювався квантами 

світла з hv1 =2 – 2.8 і hν2 = 0.5 – 2.3 eV, відповідно. Аналізувались відповідні спектри 

стаціонарного поглинання α0( hv), фотоіндукованного поглинання α
ph 

(hv), а також спектри, 

що визначають зміну фотоіндукованного поглинання в результаті збудження ФХЕ та його 

оптичного стирання (ОС ФХЕ): Δα
ph

 (hv) = α
ph

(hv) – α0 (hv) та Δα
pd

 (hv) = α
ph

i
 
(hv) – 

ph

maxα (hv), 

α
ph

i
 
– поглинання після дії квантів із hν2. Спектри  поглинання розраховувались згідно з [2].  

 Встановлено, що домішка олова знебарвлює кристали BSO у діапазоні hv = 2 – 3.3 eV, 

так само, як домішка Al чи Ga. Однак у діапазоні з hv = 0.5 – 2 eV стаціонарне поглинання 

кристалів BSO:Sn збільшується відносно BSO. У цілому, Sn спричинює підсилення  ФХЕ у 

діапазонах hv = 0.5 – 2.0 і 2.8 – 3.3 eV та його  послабленню у діапазоні з hv  = 2.0 – 2.8 eV.  

Спектри ФХЕ складно структуровані. Виділення індивідуальних компонент за 

методом [3} виявило для більшості з них співпадіння спектральних позицій та на півширини 

для  BSO і BSO:Sn, додаткові компоненти, обумовлені іонами Sn, з’являються лише у 

ближньому ІЧ-діапазоні. Освітлення кристалів BSO:Sn світлом із hν2 дозволяє майже 

повністю стерти ФХЕ, при цьому спектрів ФХЕ та ОС ФХЕ ( Δα
ph

 (hv) та Δα
pd

 

(hv)).дзеркально симетричні.  

 Оцінка ймовірності заміщення іонами Sn у зарядовому стані  Sn
4+

 або Sn
2+

 позицій 

Si
4+

 або  Bi
3+

 у межах теорії енергетичного ізоморфізму [4] свідчить, що вона найбільша для 

заміщення іонами  Sn
4+

 іонів Si
4+

, але можлива й деякі кількість у цих позиціях іонів Sn
2+

. 

Cхема фотохімічних реакцій, відповідальних за ФХЕ,  є такою: Sn
4+

+ 2e
-
  → Sn

2+
.  

 

Література: 
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явления в силленитах. Н.: Наука, 1990. 160 с. 
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Рис.1. Залежності α
 
(Т) на етапі  

нагрівання (1) та охолодження (2)  BSO. 

ТЕМПЕРАТУРНІ ЗАЛЕЖНОСТІ ДОМІШКОВОГО 

ОПТИЧНОГО ПОГЛИНАННЯ КРИСТАЛІВ Bi12SiO20 ТА 

Bi12SiO20:V 
Осецький А.Ю., Панченко Т.В. 
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У теперішній час дослідження енергетичного спектру електронів чистих та легованих 

кристалів Bi12MO20 (ВМО, де M = Si, Ge, Ti) є важливою задачею у зв’язку використанням їх 

як функціонального середовища пристроїв динамічній голографії, опто- та фотоелектроніки. 

Структура локальних рівнів забороненої зони ВМО досліджувалась методами 

термоактиваційної спектроскопії [1], але вплив перерозподілу електронів на температурні 

залежності  домішкового оптичного поглинання є невивченим.  

 У даній роботі представлені результати експериментального дослідження спектрально 

температурних залежностей домішкового оптичного поглинання кристалів Bi12SiO20 (BSO), 

легованих ванадієм (BSO:V). 

Кристали BSO і BSO:V були вирощені за методом Чохральського. Вміст ванадію за 

даними спектрально-емісійного аналізу складав 0.06 мас. %. Зразки готувалися в вигляді 

полірованих пластин товщиною d = 5.08 mm. та великими площинами (100) розмірами 5х 5 

мм . Вимірювались спектри оптичного пропускання t(hv,Т) у діапазоні енергій фотонів hv = 

0.5 – 3.0 eV на спектрофотометрі Specord-M40. Температура досліджуваних зразків T 

змінювалась у циклах ―охолодження - нагрівання‖  T = 300→80→300 К зі швидкістю ≈ 10 

К·с
-1

 та кроком 5 ÷ 10 К. Аналізувалися спектри оптичного поглинання α
 
(hv,Т), відповідні 

спектрам t (hv,Т). Спектри α(hv,Т) розраховувались за методикою [2]. Температурні 

залежності α
 
(Т) визначались зі спектрів α(hv,Т), де Т – параметр, для різних смуг поглинання. 

Встановлено, що спектрально – 

температурні залежності  α(hv,Т)  в 

досліджуваному діапазоні відрізняються для етапів 

охолодження та нагрівання.  Різницеві спектри 

Δα(hv,Т= 300 К), одержанні після циклу 

―нагрівання – охолодження‖ свідчать про наявність 

термохромного ефекту. Залежності  α
 
(Т) кристалів 

BSO і BSO:V для різних смуг поглинання є 

немонотонними, вони не відтворюються на етапі 

нагрівання після попереднього охолодження 

(рис.1). Особливості гістерезису кривих α
 

(Т)  

суттєво залежать від домішок ванадію та 

спектрального інтервалу. Вплив іонів ванадію 

полягає у збільшенні площі гістерезису та 

підсиленні термохромного ефекту. 

Показано, температурні залежності похідних коефіцієнта поглинання за 

температурою dα/dt = f(T) (мають вигляд, подібний до темпера турних залежностей 

термостимульованого струму електропровідності [1]. Це свідчить про те, що особливості 

температурних залежностей α(hv,Т) та α
 

(Т) обумовлені процесами термічного 

дефектоутворення, які викликані перерозподілом електронів за локальними рівнями 

забороненої зони BSO та BSO:V. 

Література: 

1.  Фотоиндуцированные явления в силленитах / Малиновский В.К., Гудаев O.A., Гусев     

В.А., Деменко С.И. Новосибирск: Наука, 1990. - 160 с. 

2. Т.В. Панченко. ФТТ 40, 452 (1998).  
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оптичні та електричні характеристики плівок оксиду цинку, 

легованих алюмінієм  

 
В.І. Попович

1
, М.В. Дранчук

1
, О.С. Литвин

2
, В.Р. Романюк

2
, В.А. Батурин

3
, 

 О.Ю. Карпенко
3
, В.М. Ткач

4
, Л.О. Клочков

1
, Г.В. Лашкарьов

1
 та 

А.І. Євтушенко
1 

 
1
Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України, 

вул. Кржижанівського 3, 03680, Київ, 

e-mail: popovych.vas@gmail.com 
2
Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, пр. Науки, 41, 03028, 

Київ 
3
Інститут прикладної фізики НАН України, вул. Петропавлівська 58, 40000, Суми 

4
Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України, вул. Автозаводська 2, 

04074, Київ 

 

Широке коло застосувань прозорих провідних оксидів (ППО) робить дослідження та 

виробництво конкурентоспроможних ППО перспективним напрямком роботи великої 

кількості науковців з різних куточків нашої планети. Основними сферами застосування ППО 

є наземні та космічні сонячні батареї, дисплейна техніка, прозорі електроди, «розумні» вікна, 

світловипромінюючі діоди та сенсори. 

На сьогодні серед всіх  ППО найчастіше використовують оксид індію-олова (ITO). 

Однак в силу токсичності, малих запасів індію в природі, та, відповідно, постійного 

зростання його вартості, ITO слід замінити на безпечний, менш затратний в процесі 

створення і легування та більш поширений на земній кулі матеріал. Саме таким 

перспективним матеріалом є оксид цинку, легований домішками третьої групи (Ga, In чи Al). 

З економічної точки зору найбільш доцільно використовувати в якості легуючої домішки 

алюміній, оскільки він найбільш розповсюджений у природі. 

Оксид цинку, легований алюмінієм, (ZnO:Al) володіє низкою переваг в порівнянні з 

іншими ППО, такими є: нетоксичність матеріалу та технології виробництва; 

розповсюдженість складових в природі; можливість досягнення низького питомого опору 

(до 2∙10
-4

 Ом∙см) при здереженні високої прозорості плівок (~85-95%) в широкому діапазоні 

довжин хвиль (400-900 нм). 

Плівки ZnO:Al були осаджені на кремнієві та скляні підкладки методом реактивного 

магнетронного розпилення мішеней металічного цинку із вставками алюмінію. Для 

покращення кристалічної досконалості плівок ZnO:Al та підтримки стабільної швидкості 

росту ми використовували метод пошарового осадження [1]. Продемонстровано, що цей 

метод дозволяє вирощувати якісні плівки на різних типах підкладок, як аморфних так і 

кристалічних. Осадження зразків проводилось в різних умовах, що визначались вибором 

фізико-технологічних параметрів, а саме: температури підкладки в межах 150 -350 °C, 

потужності магнетрона в межах 140 - 230 Вт, а також тиску робочого газу – аргону в межах 

0,5 -2,0 Па. 

Особливості впливу параметрів осадження на властивості плівок ZnO, легованих 

алюмінієм, було встановлено методами рентгенівської дифрактометрії, енерго-дисперсійного 

рентгенівського аналізу, атомно-силової мікроскопії, дослідженнями транспортних 

властивостей та шляхом аналізу оптичних спектрів.  

 

 [1] A.I. Ievtushenko, V.A. Karpyna, V.I. Lazorenko, G.V. Lashkarev et. al. Thin Solid Films, 518 

(16): 4529 (2010). 
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Розвиток сучасної фотоніки вказує на важливість склуватих багатофункціональних 

середовищ з покращеними експлуатаційними властивостями. Основні концепції одержання 

таких матеріалів базуються на їх технологічній та після-технологічній структурній  

модифікації з використанням зовнішніх факторів, таких як термічний відпал, 

високоенергетичне опромінення, обробка лазерними променями, тощо. Мета даної роботи 

полягає у вивченні поверхневих кристалізаційних процесів в халькогенідних склуватих 

напівпровідниках (ХСН)  80GeSe2-20Ga2Se3, зумовлених їх термоіндукованим відпалом вище 

температури склування при 380 
о
С впродовж різних тривалостей (10, 25, 50, 80, 100 год). 

Результати попередніх досліджень, одержані методом рентгенівської дифрактометрії, 

показують, що відпал впродовж 10 год практично не змінює структуру скла. Однак, із 

збільшенням часу відпалу до 25 та 50 год на дифрактограмах з’являються добре сформовані 

максимуми фаз GeGa4Se, Ga2Se3 та GeSe2, причому максимальне відбиття, що відповідає 

GeSe2, залишається напіваморфним, в той час як відбиття для GeGa4Se8 та Ga2Se3 є відносно 

добре сформовані. Максимуму, пов’язані з фазою GeSe2 на дифрактограмах термічно 

відпалених зразків 80GeSe2-20Ga2Se3 важко помітити як окремі кристалічні піки навіть при 

тривалості відпалу понад 50 год. Такі результати свідчать про те, що в середині зразків 

стекол кристали GeSe2 з’являються тільки в невеликих кількостях. В основному своєму 

прояві кристалізація GeSe2 є поверхневим явищем, про що свідчать результати досліджень 

поверхні термічно відпалених стекол з використанням атомно-силової мікроскопії. 

При зростанні тривалості термовідпалу скла 80GeSe2-20Ga2Se3 до 25 год починає 

відбуватися додаткова кристалізація GeSe2 на поверхні, яка проявляється у формуванні  

поодиноких, нерівномірно розподілених виступів у вигляді бугорців білого кольору. Таке 

поверхневе явище свідчить про трансформацію структури скла, зумовленого початковими 

етапами виділення та формування однієї із фаз. На даному етапі термоекспонування ще 

досить важко оцінити, яка саме фаза формується на поверхні скла, оскільки прослідковується 

не весь розмір кристаліта, а лише його частина. Отже, термічний відпал при 380 
o
C за 

незначних тривалостей призводить до наноструктурування халькогенідного скла 80GeSe2-

20Ga2Se3, при якому внутрішньоструктурні зміни супроводжуються формуванням додаткової 

кристалізаційної фази, яка починає формуватися на поверхні зразків. 

Однак після відпалу ХСН при значних тривалостях впродовж 80 год спостерігається 

суттєва зміна морфології його поверхні. Так, кристаліти ниткоподібної форми з чіткою 

огранкою, які почали утворюватися при нижчих температурах термовідпалу, вже чітко 

сформовані та нерівномірно розподілені по поверхні скла. Їх форма та розміри дозволяють 

навіть візуально стверджувати, що виявленим поверхневим явищем є формування 

кристалітів GeSe2. 

Таким чином, термоіндуковані кристалізаційні процеси в стеклах 80GeSe2-20Ga2Se3 

зумовлені відпалом при 380 °C впродовж 10, 25, 50, 80 та 100 год, вказують на можливе 

формування кристалів GeGa4Se, Ga2Se3 в середині структури стекол з додатковим 

кристолоутворенням GeSe2 на їх поверхні при значних тривалостях відпалу. 
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Recently Cu2ZnSnS4 (CZTS) and similar quaternary chalcogenides have received 

considerable attention as potential materials for new-generation thin-film solar cells. The reasons 

for their appeal are their suitable direct band gap energy of about 1.5 eV, large optical absorption 

coefficient of 10
4
–10

5
 cm

-1
, and the fact that all constituents of CZTS are abundant in the Earth’s 

crust, non-expensive and non-toxic. During last decade the efficiency of CZTSSe-based solar cells 

has been improved significantly and has reached 12.6% [1]. 

Cu2ZnSn(SxSe1–x)4 solid solutions in addition to Cu2ZnSnS4 and Cu2ZnSnSe4 are highly 

interesting for solar energy applications. Materials with continuously varying physical properties 

can be prepared by varying the solid solution composition. Compositions that are most suitable for 

practical use can be selected by knowing the trends in the change of physical properties of these 

materials.  

The goal of the present work was to establish the trends in the change of crystallographic 

parameters and optical characteristics of Cu2ZnSn(SxSe1–x)4 solid solutions as a function of the 

composition. 

Films of Cu2ZnSn(SxSe1–x)4 were synthesized at Catalonia Institute for Energy Research in a 

one-step S–Se process using Cu/Zn/Sn layers that were deposited beforehand by magnetron 

sputtering as precursors. Films were annealed at 450–550°C in an Ar atmosphere for 30 min [2]. 

Trends in the change of unit-cell constants a and c of thin films of Cu2ZnSn(SxSe1–x)4 as a 

function of composition were found using x-ray diffraction patterns. It was shown that they obeyed 

Vegard′s rule. The band gap Eg of thin films of Cu2ZnSn(SxSe1–x)4 was determined from 

measurements of the optical transmission and reflectance. It was found that Eg increased as the x 

value increased. Raman data obtained shows that at the stoichiometric initial ratio of the elements 

the Cu2ZnSnS4 end Cu2ZnSnSe4 compounds forms. Based on frequencies characteristic Raman 

peaks, related to fully symmetric vibrations of Cu2ZnSnS4 and Cu2ZnSnSe4 [3, 4], the kesterite 

structure of the samples is established. 

 

[1]. W. Wang, M. T. Winkler, O. Gunawan, T. Gokmen, T. K. Todorov,Y. Zhu, D. B. Mitzi, 

Device Characteristics of CZTSSe Thin-Film Solar Cells with 12.6% Efficiency, Advanced Energy 

Materials. Vol. 4(7), (2014) 1-5. 

[2]. A.U. Sheleg, V.G. Hurtavy, A.V. Mudryi, V.D. Zhivulko, M.Ya. Valakh, 

V.A. Yuhimchuk, I.S. Babichuk, H. Xie, E. Saucedo, Crystallographic and optical properties of thin 

films solid solutions Cu2ZnSn(SxSe1–x)4, J. Appl. Spectr. Vol. 81(5) (2014) 776-781. 

[3]. R. Caballero, E. Garcia-Liamas, J.M. Merino, M. León, I. Babichuk, V. Dzhagan, V. 

Strelchuk, M. Valakh, Non-stoichiometry effect and disorder in Cu2ZnSnS4 thin films obtained by 

flash evaporation: Raman scattering investigation, Acta Materialia, Vol. 65, (2014) 412-417. 

[4]. A. Khare, B. Himmetoglu, M. Cococcioni, E.S. Aydil, First principles calculation of the 

electronic properties and lattice dynamics of Cu2ZnSn(SxSe1–x)4, J. Appl. Phys. Vol. 111, (2012) 

123704-1-123704-8. 



Лашкарьовські читання – 2015 

    61 

FTIR спектроскопія плівок ZnO нанесених методом  

пульсуючого спрей-піролізу 
 

О.А. Доброжан, А.С. Опанасюк, Я.Г. Вазієв 

 
Сумський державний університет, Україна, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2 

e-mail: dobrozhan.a@gmail.com 

 

ZnO є прямозонним матеріалом з широкою забороненою зоною (Eg=3,37 еВ при 300 К) 

та найбільшою серед бінарних сполук енергією утворення екситонів (60 меВ). Цей 

напівпровідник є одним з найбільш перспективних для використання в оптоелектронних 

приладах: світло-емісійних діодах, лазерах та детекторах ультрафіолетового випромінювання. 

Крім того, плівки ZnO набули поширення у виробництві тонкоплівкових сонячних елементів, 

як віконні та фронтальні струмознімальні шари.  

Для отримання плівок оксиду цинку у наш час використовують декілька методів. На 

відміну від інших методів, спрей-піроліз є досить простим, відносно дешевим, безвакуумним 

способом отримання плівок ZnO великої площі із контрольованими властивостями на 

підкладках з різних матеріалів. Однак в наслідок використання хімічних прекурсорів такі 

шари можуть містити неконтрольовані домішки. Вище зазначене і обумовило мету роботи, 

яка полягала у вивченні хімічного складу плівок ZnO нанесених при різних температурах 

підкладки методом спрей-піролізу за допомогою ІЧ-Фур’є спектроскопії. Цей метод має 

високу чутлівість, що дозволяє виявляти домішки з малою концентрацією. 

Нанокристалічні плівки ZnO були нанесені на очищені скляні підкладки, температура 

яких змінювалася в інтервалі Ts = (473-673) К з ∆Т = 50 К, методом пульсуючого спрей-

піролізу. Як початковий прекурсор використовувався розчин дигідрату ацетату цинку 

Zn(CH3COO)2·2H2O та деіонізованої води з концентрацією 0,2 М. ІЧ-Фур’є спектри 

відбивання були виміряні за допомогою спектрометра Agilent Cary 630 FTIR у діапазоні 

частот (400-4000) см
-1

 із спектральною роздільною здатністю 1 см
-1

. 

На рис. 1 представлені спектри відбивання FTIR від плівок ZnO, які були отримані 

при різних температурах підкладки. 
 

 
При низьких частотах (460-475) см

-1
 на спектрах спостерігався мінімум, який згідно з 

літературними даними відповідає вібраційній моді Zn-O. Слід відмітити, що спектри 

отримані від плівок нанесених у всьому діапазоні температур підкладки містять вібраційну 

моду C-Cl (856 см
-1

). Поява такого зв’язку може бути пояснена тим, що на етапі підготовки 

прекурсору для диспергування до початкового розчину додавалась кислота HCl. На спектрах 

від плівок нанесених при Ts < 573 К наявні піки на частотах 1405 см
-1

 та 1560 см
-1

, що були 

інтерпретовані нами як вібраційні моди звязку С-О. Відсутність таких зв’язків при Ts > 573 K 

свідчить про повну декомпозицію прекурсору у приповерхневій області 

високотемпературних плівок.  

Встановлено, що незважаючи на те що плівки були отримані хімічним методом, вони 

були відносно чистими, вміст сторонніх домішок зменшувався при зростанні Ts. 

Рис. 1 FTIR-спектри від плівок ZnO, 

нанесених при різних температурах 

підкладки Ts, K: 473 (1), 523 (2), 573 (3), 623 

(4), 673 (5) 
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Багатокомпонентні напівпровідникові матеріали отримують шляхом безпосереднього 

сплавлення вихідних компонент. В якості вихідних речовин для синтезу сплавів Cu2ZnSnTe4 
використовували елементарні (ОСЧ) речовини. Температури синтезу і вирощування 

кристалів підбирали експериментально. 

Дослідження магнітних властивостей кристалів Cu2ZnSnTe4 проводилися методом 

Фарадея в інтервалі температур Т = 290 – 325 К і магнітних полів Н = 0,25 – 4 кЕ. Зразки 

досліджуваних кристалів Cu2ZnSnTe4 – діамагнітні: χзр. = (–0,25)×10
-6

 см
3
/г.  

Концентрація електронів, а також деякі кінетичні параметри для зразків Cu2ZnSnTe4 

приведені в табл.1.  

Табл. 1. Параметри зразків Cu2ZnSnTe4 

Cu2ZnSnTe4 n, см
-3

 
σ,  

Ом
-1

∙см
-1

 

μ, 

см
2
/(В∙с) 

Т = 290 К 2,9∙10
20

 9680 210 

Т = 320 К 2,9∙10
20

 8800 188 

Т = 340 К 2,9∙10
20

 8100 173 

В дослідженому інтервалі температур коефіцієнт Холла для кристалів Cu2ZnSnTe4 не 

залежить від температури, що вказує на виродження електронного газу. Рухливість 

електронів зменшується при збільшенні температури, що обумовлено розсіюванням носіїв 

заряду на теплових коливаннях кристалічної гратки.  

Зразки для проведення оптичних досліджень були виготовлені з частин кристала 

сусідніх тим, з яких були виготовлені зразки для кінетичних досліджень. Вимірювання 

коефіцієнта відбивання R виконували на 

спектрометрі (Nicolet 6700) (для 

вимірювання R використовувалась приставка 

Pike. Кут падіння променя у приставці Pike 

для вимірювання відбивання можна 

змінювати в межах 30 – 80. Проведені 

дослідження залежностей R від кута падіння 

показали, що R в області кутів падіння від 

30 до 45 слабо змінюється і тому можна 

прийняти: R=R(0)=R(30) в області власного 

поглинання. Електрони і дірки утворюють у 

напівпровідниковому кристалі плазму. 

Однією із властивостей цієї плазми є її 

намагання зберегти електронейтральність у 

кожній точці кристала. Якщо дією 

електромагнітного випромінювання порушити цю нейтральність, то заряджені частинки 

почнуть коливатись з деякою характерною плазмовою частотою (ω). Власні коливання 

плазми приводять до поглинання електромагнітного випромінювання, незалежного від 

механізму розсіювання вільних носіїв заряду. Це чітко проявляється у зменшенні коефіцієнта 

відбивання поблизу плазмової частоти (плазмовий мінімум) (рис.1). 

 

        Рис. 1. Залежність коефіцієнта відбивання 

кристалів Cu2ZnSnTe4 від довжини хвилі 

електромагнітного випромінювання. 
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На даний час сполука Cu2ZnSnS4 (CZTS) розглядається як альтернатива традиційним 

високоефективним сполукам – CuInSe2 (CIS), CuIn1 – xGaxSe2 (CIGS) і CdTe. Це обумовлено 

близькою до оптимальної для перетворення сонячної енергії шириною забороненої зони 

сполуки Eg ≈ 1,5 еВ, високим коефіцієнтом поглинання світла (~ 10
5
 см

–1
), великим часом 

життя носіїв заряду, а також досить високою їх рухливістю. На відміну від інших 

напівпровідників, ця сполука не містить рідкісних і екологічно небезпечних матеріалів, 

елементи, що входять до її складу широко поширені у земній корі, а вартість їх видобутку 

невисока. Саме це викликало інтерес дослідити фізичні властивості нової сполуки 

Cu2ZnSnSe2Te2, як заміна CZTS. 

Дослідження магнітних властивостей кристалів Cu2ZnSnSe2Te2 проводилися методом 

Фарадея в інтервалі температур Т = 290 – 330 К і магнітних полів Н = 0,25 – 4 кЕ. Зразки 

досліджуваних кристалів Cu2ZnSnSe2Te2 – діамагнітні: χзр. = (–0,2)×10
-6

 см
3
/г.  

Вимірювання кінетичних коефіцієнтів проводились чотирьохзондовим методом на 

постійному струмі в інтервалі Т = 290 – 340 К і Н = 0,25–5 кЕ на зразках Cu2ZnSnSe2Te2 

розміром ~ 8 × 2 × 1,5 (мм
3
). Коефіцієнт Холла RH=1/(en)  для кристалів Cu2ZnSnSe2Te2 не 

залежить від температури (в даному температурному діапазоні табл.1.),  що вказує на 

виродження електронного газу. В кристалах Cu2ZnSnSe2Te2 рухливість електронів 

зменшується при збільшенні температури, що обумовлено розсіюванням носіїв заряду на 

теплових коливаннях кристалічної гратки.  

Табл. 1. Параметри зразків Cu2ZnSnSe2Te2 

Cu2ZnSnSe2Te2 n, см
-3

 
σ,  

Ом
-1

∙см
-1

 

μ, 

см
2
/(В∙с) 

Т = 290 К 4,5∙10
19

 610 85 

Т = 320 К 4,5∙10
19

 580 80 

Т = 340 К 4,5∙10
19

 560 78 

 

Дослідження спектральних залежностей коефіцієнта відбивання R виконували на 

спектрометрі (Nicolet 6700) (для вимірювання 

R використовувалась приставка Pike. Кут 

падіння променя у приставці Pike для 

вимірювання відбивання можна змінювати в 

межах 30–80. Дослідження залежностей 

коефіцієнта відбивання R від кута падіння, 

показали, що R в області кутів падіння від 30 ° 

до 45 ° для досліджуваних кристалів 

Cu2ZnSnSe2Te2 слабо змінюється, тому можна 

прийняти: R = R (0 °) = R (30 °) в області 

власного поглинання (рис.1). 
 

Рис. 1. Залежність коефіцієнта відбивання 

кристалів Cu2ZnSnSe2Te2 від довжини хвилі електромагнітного випромінювання при куті його падіння 30 °. 

 

Із збільшенням довжини хвилі коефіцієнт відбивання зменшується, проходить через 

мінімум і різко зростає досягаючи при цьому значень ~ 25%. 
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Короткоперіодні надграткові (НГ) структури AlN/GaN, які широко використовуються 

як транзистори з високими рухливостями електронів, досліджуються вже більше 10 років. 

Однак велика різниця невідповідності параметрів решіток і коефіцієнтів теплового 

розширення між сапфіровою підкладкою і епітаксійними шарами призводить до високої 

щільності дефектів, насамперед, пронизуючих дислокацій до 10
10

 см
-2

 а також до механічних 

деформацій. Детальне фізичне розуміння механізмів утворення дефектів в наносистемах та 

механізмів релаксації деформацій на різних етапах формування цих структур є ключем до 

отримання принципово нових властивостей матеріалів. Навіть незначна структурна 

релаксація внутрішніх напруг у вихідних епітаксійних шарах може призвести до швидкої 

деградації приладної структури через появу структурних дефектів супроводжуючих 

релаксацію. З іншого боку наявність механічних напружень дозволяє керувати наведеними 

електричними полями в квантових ямах нітридних напівпровідникових гетероструктур 

шляхом спрямованої зміни їх деформаційного стану.  

В даній доповіді ми представляємо результати дослідження особливостей релаксації 

напружень в AlN/GaN НГ, вирощених на віцинальних GaN(0001) поверхнях за допомогою 

плазмоактивованої молекулярно-променевої епітаксії (PAMBE). Структурні властивості і 

еволюція деформаційного стану в результаті зміни кількості періодів в AlN/GaN НГ 

досліджувалась за допомогою рентгенівської дифракції (XRD), рентгенівської 

рефлектометрії (XRR) і атомно-силової мікроскопії (АСМ). Крім того, з асиметричним КОП 

(карт оберненого простору) було встановлено, що перехід від когерентного (псевдоморфного) 

до некогерентного росту відбувається після 10 періодів НГ. Шляхом моделювання спектрів 

XRD і XRR отримані геометричні параметри НГ. Відхилення між фактичними значеннями 

товщин шарів НГ і номінальними пояснюється механізмом обміну між Al адатомами і Ga 

поверхневими атомами. Аналіз деформаційного стану та процесів його релаксації, щільності 

дислокацій і щільності тріщин обговорюються з урахуванням впливу розорієнтації GaN 

(0001) підкладки. 

Про ступінь релаксації даних структур свідчить поведінка параметрів гратки. 

Параметри гратки як нітриду галію, так і НГ незмінні при зміні азимута. Це свідчить про 

відсутність триклинної складової деформації в цих структурах. Нами отримано, що 5-

періодні НГ виросли майже псевдоморфно на буферному шарі. З ростом числа періодів 

зростає ступінь релаксації НГ, але при досягнені 20 періодів структура все ще не повністю 

релаксує.  

Обговорюється механізм впливу епітаксійного нахилу GaN шарів, які виросли на 

віцинальних площинах (0001) сапфіру, і основних співвідношень між кутами нахилу і 

кроками поверхні підкладок на невідповідність параметрів граток GaN і сапфіру, який можна 

пояснити за допомогою розширеної теорії Нагаї. Великі нахили решітки і механізм їх 

утворення показують, що морфологія поверхні підкладки може бути дуже важливим 

фактором, який впливає на процес епітаксії і кристалічну якість GaN структур при 

віцинально-поверхневій епітаксії. 
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Завдяки своїм фізико-хімічним характеристикам тонкі шари оксиду магнію можуть 

використовуватися для створення НВЧ приладів, затворів МОП-транзисторів, як 

діелектричний шар плазмових панелей, як антивідбивний, віконний та захисний шари 

сонячних елементів. 

У роботі наведені результати дослідження субструктурних характеристик плівок MgO, 

отриманих методом спрей-піролізу. Тонкі шари були нанесені на скло, розміром 1х1 см, при 

різній температурі підкладки, що змінювалася в інтервалі від 643 до 693 К. Для визначення 

субструктурних характеристик плівок були використані результати дифрактометричних 

досліджень. Відповідні дослідження виконувалися на рентгенодифрактометрі ДРОН-4-07 у 

Ni-фільтрованому Кα випромінюванні мідного анода. Діфрактограми знімалися у діапазон 

кутів 2θ від 20
0
 до 80

0
, де 2θ – брегівський кут.  

Отримані плівки MgO були оптично прозорими та рівномірними. В результаті 

рентгендифрактометричних досліджень було встановлено, що всі нанесені тонкі шари були 

однофазними з кубічною структурою. Вони мали текстуру росту [111]. Значення сталої 

гратки матеріалу змінювалося в інтервалі від a = 0,4215 нм до 0,4227 нм та залежало від 

температури осадження. При цьому в діапазоні температури підкладки Ts = 643-663 К сталі 

гратки мали дещо більші значення. 

За фізичним уширенням ліній на дифрактограмах були розраховані наступні 

характеристики плівок: розміри областей когерентного розсіювання (ОКР), рівень 

мікродеформацій та густина дислокацій. Розраховані значення цих величин у напрямі 

перпендикулярному кристалографічним площинам (111) наведені в таблиці 1. 
 

Таблиця 1. – Субструктурні параметри плівок оксиду магнія 

T,
 
К (hkl) 

 10
3
 L, нм 

Апроксимація за Згортка Апроксимація за Згортка 
Гаусом Коші Гаусом Коші 

643 (111)-(222) 3.17 2.35 2.75 37.7 63.1 42,8 

653 (111)-(222) 2.37 1.14 1.89 20.1 49.5 27.9 

663 (111)-(222) 2.56 0.91 1.91 16.1 17.8 16.2 

673 (111)-(222) 3.77 2.67 3.19 27.2 41.4 29.6 

683 (111)-(222) 4.82 3.99 4.35 32.5 65.2 40.7 

693 (111)-(222) 4.82 3.99 4.35 32.5 65.2 40.7 

 

За величиною мікродеформацій ε та розміром ОКР L були проведені розрахунки 

середньої густини дислокацій, що утворюють межі ОКР L, знаходяться в середині субзерен 

 та повної їх густини L. Густина дислокацій на межі ОКР при підвищенні температури 

підкладки спочатку дещо збільшується, а потім починає зменшуватися. Концентрація 

дислокацій у об’ємі ОКР при цьому дещо збільшується. В результаті повна концентрація 

дислокацій у плівках практично не залежить від температури (L = 1,02-1,8710
-16 

лін/м
2
). 

Наші розрахунки свідчать, що дислокації в основному зосереджені на межах ОКР, 

об’єм субзерен тонких шарів MgO практично вільний від дислокацій.  
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Основою технологічного прориву в області силової електроніки та оптоелектроніки є 

новий клас напівпровідникових матеріалів, а саме широкозонних напівпровідників GaN, ZnO, 

SiC і різноманітних гетероструктур на їх основі. Широкозонність дозволяє працювати при 

високих напругах 3 МВ/см та температурах - 400-500 °С при співмірних розмірах з 

транзисторами на основі Si та GaAs. Оксид цинку є одним з найбільш перспективних серед 

перелічених вище широкозонних напівпровідників. Перевагами ZnO є низька вартість 

вихідних компонент та поширеність у природі, а також зазначена більша радіаційна стійкість 

у порівняні з аналогами, що пов’язано з великим ступенем іонності хімічних зв'язків [1, 2]. 

Стійкість до опромінення робить його кращим матеріалом, при використанні, в умовах 

високої фонової радіації, таких як, на низькій навколоземній супутниковій орбіті. У 

радіаційному поясі Землі (пояс Ван Аллена), прилади опромінюються до декількох мільйонів 

електрон-вольт. Також на обіті присутні інші види випромінювання. І хоча частка важких 

іонів у спектрі космічного випромінювання складає ~ 1 %, проте саме вони володіють 

найбільшою здатністю до пошкодження за рахунок високого рівня питомих іонізаційних 

втрат. Таким чином, дослідження зміни структури та оптичних властивостей під дією 

опромінення мають важливе значення для матеріалів і пристроїв на основі ZnO. 

Плівки оксиду цинку осаджували методом реактивного магнетронного розпилювання 

при постійному струмі, на підкладки сапфіра (0001), при температурах 180 та 250 °С. Одна 

серія плівок опромінена електронами з енергією 10 МеВ, до флюенсів 10
16

 та 2·10
16

 см
-2

, 

інша серія – відповідно, швидкими важкими іонами (ШВІ) ксенону Xe
26+

, з енергією 

167 МеВ при густині потоку 3·10
9 

см
-2

·с
-1

 до флюенсів 10
12 

см
-2

 та 10
13 

см
-2

. Вихідні та 

опромінені зразки були досліджені методами рентгенівського дифракційного аналізу, 

спектроскопії резонансного комбінаційного розсіювання світла та фотолюмінесценції. 

З рентгенограм встановлено, що вихідні плівки ZnO текстуровані вздовж вісі с. Після 

опромінення текстура у всіх випадках зберігається, проте інтенсивність рефлексу (002) 

зменшується. Також спостерігаються невеликі зміни положення максимуму, що свідчать про 

зміну періоду кристалічної ґратки та напівширини рефлексу. Після електронного 

опромінювання спостерігається спочатку збільшення періоду кристалічної ґратки (10
16

 см
-2

), 

а потім зменшення (при 2·10
16

 см
-2

). У випадку ШВІ після опромінення спостерігається 

постійне зниження періоду с. 

Особливості впливу опромінення електронами та ШВІ на властивості обговорюються. 

 

[1] D. C. Look, Materials Science and Engineering B 80, 383 (2001). 

[2] S. O. Kucheyev, J. S. Williams, C. Jagadish, J. Zou, C. Evans, A. J. Nelson, A. V. Hamza, 

Phys. Rev. B 67(9), 094115 (2003). 
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Тонкі плівки селеновмісних кастерітів було оримано методом термічного 

випаровування попередньо синтезованих матеріалів та визначено їх оптичні коефіцієнти. 

Для визначення оптичних коефіцієнтів плівок Cu2ZnSnSe4 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 температур Т = 111 – 246 К у вакуумному 

кріостаті, що охолоджується рідким азотом. Температуру контролювали за допомогою 

германієвого термометра опору. 

Залежність коефіцієнта пропускання від довжини хвилі при різних температурах 

представлені на рис. 1. На графіках залежностей Т=f(λ) спостерігається інтерференційна 

картинка Вимірювання коефіцієнта відбирання проводили за допомогою приставки Pike при 

кімнатній температурі. Отримані результати вимірювань коефіцієнта пропускання та 

коефіцієнта відбивання були використані для отримання значення коефіцієнта поглинання α. 

 

Рис. 1 Залежність коефіцієнта 

пропускання від довжини хвилі 

електромагнітного 

випромінювання при різних 

температурах для Cu2ZnSnSe4 

 

Одержані залежності α=f(hν) були перераховані в залежності α
2
=f(hν), із яких 

визначили оптичну ширину забороненої зони для кожної температури та побудовано графік 

залежності Eg(Т) (рис. 2). 

 

Рис. 2. Залежність 

забороненої зони Eg,, еВ від 

температури Т, К. 

 

З рис. 2 було визначено температурний коефіцієнт ширини оптичної забороненої зони, 

який має значення -1,4074·10
-4

 еВ/К. 
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Вуглецеві наноструктури грунтовно досліджуються вже протягом двох десятирічь з 

огляду на їх унікальні магнитні та механічні властивості [1]. Особлива увага приділяється 

графенам через надзвичайно високу рухливість електронів та прозорість у широкому 

діапазоні довжин хвиль [2, 3]. Важливим напрямком досліджень є дослідження стабільності 

та трансформації графенових шарів під дією різноманітних радіаційних обробок. 

У цій роботі представлено результати досліджень впливу γ-опромінення (до 5х10
6
 Рад 

у вакуумі та у повітрі) на шари графену, які сформовано шляхом термічної обробки (700 – 

900 °C, 2 – 20 хв.) структури Si/SiO2(200 нм)/a-SiC(50 нм)/Ni (1000 нм). Двошарова структура 

a-SiC/Ni була нанесена на окислену кремнієву підкладинку шляхом магнетронного 

розпилення полікристалічного SiC та Ni в одному технологічному циклі [4]. 

Поверхня графену та перерозподіл електричного потенціалу досліджувалися методом 

оптичної мікроскопії (Axioscop 2 MAT, Carl  Zeiss), методом атомно-силової мікроскопії та 

скануючої Кельвін-зондової силової мікроскопії (SKPFM, NanoScope IIIa Dimension 3000). 

Структура графенових шарів була досліджена за допомогою методу мікро-Раманівської 

спектроспії (mRS, T-64000 Horiba Jobin-Yvon, 514 nm Ar-Kr лазер). Після опромінення 

структур було проведено додаткові дослідження методом скануючої електронної мікроскопії 

та локальної Оже-спектроскопії високої роздільної здатності (AES). 

Під час вакуумного відпалу зразків a-SiC/Ni формуються графенові пластівці (20x20 

мкм) з покриттям 80% поверхні Ni [5]. mRS демонструє наявність одно- та багатошарових 

пластівців графену неоднорідних по товщині та дефектності. Опромінення у вакуумі з дозою 

до 5х10
6
 Рад не впливає на структуру графенових шарів, в той час як опромінення у повітрі з 

дозою 5х10
5
 Рад призводить до формування нових структур на поверхні графену – «куполів» 

з висотою близько 100 нм та «зірок» з променями довжиною близько 10 – 15 мкм. За 

результатами SKPFM, mRS та AES ці новоутворення складаються з вуглецю, розташовані на 

поверхні багатошарового графену та мають структуру графіту. 

Імовірно, що «промені» зірок – це вуглецеві нанотрубки з діаметром близько 100 – 

120 нм. Встановлено, що поверхневий потенціал «куполів» значно вищій за відповідний 

поверхневий потенціал вуглецевих шарів. Імовірний механізм відслоювання та згортання 

графенових шарів під дією опромінення буде розглянуто. 
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Тверді розчини ZnOxS1-x привертають підвищену увагу дослідників у зв’язку з 

можливістю контрольованої зміни ширини забороненої зони матеріалу в широкому інтервалі 

енергій від 3,37 еВ (ZnO) до 3,68 еВ (ZnS) в залежності від вмісту сірки. Це дозволяє 

створювати ефективні фотодетектори ультрафіолетового діапазону, газові сенсори, пристрої 

електролюмінесценції та ін. Використання віконних шарів ZnOxS1-x замість ZnO може також 

підвищити ефективність тонкоплівкових сонячних елементів на основі поглинаючих плівок 

CdTe, Cu(In, Ga)Se2 і Cu2ZnSnS4 [1]. 

Для отримання твердих розчинів ZnOxS1-x був використаний безвакуумний 

низькотемпературний метод хімічного осадження з водного розчину, який відрізняється 

простотою, економічністю та можливістю отримання конденсатів з контрольованими 

структурними властивостями - суцільних плівок, нанониток і наноточок [2]. Як вихідні 

прекурсори використовувалися розчини нітрату цинку ((Zn(NO3)2)) та тіамочевини 

(CS(NH2)2). Для підтримання рН розчину на рівні 10, до вихідної суміші додавався аміак. 

Температура хімічного реактору складала 90 
0
С. Час осадження плівок варіювався від 30 до 

120 хвилин.  

Дослідження морфології поверхні зразків проводилися за допомого скануючого 

електронного мікроскопу Zeiss Auriga CrossBeam. Хімічний склад плівок визначався 

методом енергодисперсійного аналізу (EDAX) з використанням рентгенівського детектору 

скануючого електронного мікроскопа. Структурні властивості досліджувалися за допомогою 

рентгенодифрактометра Bruker D8 Advance. 

Дослідження морфології поверхні зразків показали, що на підкладках відбувається 

процес формування наноточок, а збільшенні часу осадження приводить до зарощування 

проміжків між ними та формування пористих структур. Відпалювання конденсатів в свою 

чергу призводить до зрощення наноточок в пористі агрегати.  

Встановлено, що збільшення часу осадження плівок приводить до збільшення 

концентрації сірки у їх складі від 9.86 at. % до 14.06 at. %, а при відпалюванні в атмосфері 

сірки її вміст збільшується до 20,66 at. %.  

Показано, що синтезовані шари мають гексагональну структуру з текстурою росту 

[200], якість якої слабко залежить від товщини плівок.  

Виявлено ефект збільшення значень сталих гратки твердого розчину при збільшенні 

часу осадження плівок (від а = 0,32087 нм до а = 0,32623 нм, та  від с = 0,52051 нм до с = 

0,53356 нм), що, на нашу думку, обумовлено підвищенням вмісту сірки у шарах. 

Оцінка розмірів ОКР показала, що розміри кристалітів практично не залежать від 

тривалості осадження конденсатів. Значення розмірів ОКР лежать в інтервалі L(100) = (32.8-

33.1) нм, L(002) = (35.5-36.0) нм, L(101) = (37.6-38.0) нм. 

Хімічно-синтезовані тверді розчини ZnOxS1-x можуть бути використанні при створенні 

нових оптоелектронних приладів з покращеними характеристиками. 
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Вплив складу розчинів HNO3 - HI – гліцерин на процес хімічного 

травлення напівпровідникових сполук на основі CdTe 
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 Як відомо, CdTe та тверді розчини на його основі – широко використовувані 

напівпровідникові матеріали при виготовленні приладів сучасної електроніки. Але для 

виготовлення робочих матеріалів необхідно якісно підготувати поверхню. Для цього 

використовують хіміко-механічне (ХМП) та хіміко-динамічне полірування (ХДП). 

 З метою розробки та оптимізації нових травильних композицій з невеликими 

швидкостями полірування досліджуваних напівпровідникових матеріалів було використано 

методику диску, що обертається. Для проведення експерименту використовували 

нелегований CdTe, а також тверді розчини Cd0,2Hg0,8Te, Zn0,1Cd0,9Te та Zn0,04Cd0,96Te, а для 

приготування системи розчинів використовували 70%-ву HNO3, 57%-ву НІ та  20%-вий 

водний розчин С3Н8О3 (всі реактиви марки «х.ч.»). 

 Вивчення взаємодії CdTe з розчинами системи HNO3 – НІ – С3Н8О3 проводили в 

концентраційному інтервалі із співвідношенням компонентів (об.%): (5-25) HNO3 : (55-95) 

HІ : (0-40) С3Н8О3 (рис. 1) при Т = 298 ± 0,5К та γ = 82 хв.
–1

. Швидкість полірування CdTe в 

досліджуваних травниках змінюється в межах від 2 до 11 мкм/хв.  

 

 
Рис. 1. Поверхня однакових швидкостей травлення (мкм/хв) CdTe (Т = 298К, γ = 82 хв.

–1
) при 

об’ємному співвідношенні (HNO3 : НІ : гліцерин) у вершинах А, В, С відповідно:  

А – 5 : 95 : 0; В – 5 : 55 : 40; С – 25 : 75 : 0 (поліруючі області – І та не поліруючі області – ІІ). 

  

 Досліджено механізм хімічної взаємодії монокристалів нелегованого CdTe та твердих 

розчинів Сd0,2Hg0,8Te, Zn0,04Cd0,96Te і Zn0,1Cd0,9Te з сумішами HNO3–HІ–С3Н8О3. Побудовано 

діаграми Гіббса для даних напівпровідникових матеріалів із застосуванням математичного 

планування експерименту та встановлені межі поліруючих, не поліруючих розчинів в 

травниках складу HNO3–HІ–С3Н8О3. 

Дані травильні композиції можуть бути використані для хіміко-динамічного 

полірування CdTe, Сd0,2Hg0,8Te, Zn0,04Cd0,96Te і Zn0,1Cd0,9Te, із контрольованими 

швидкостями до 10 мікрон. Після полірування поверхню було оброблено в 1 М розчині 

Na2S2O3 для повного розчинення йоду з поверхні, промито в ізоаміловим спиртом, 

дистильованою водою і висушено на повітрі. При цьому формується високоякісна 

полірована поверхня з шорсткістю Rz ≤ 0,05 мкм. 
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Проведено еліпсометричні дослідження плівок телуриду кадмію, одержаних 

впродовж різного часу напилення методом ―гарячої стінки‖ на підкладках із кремнію та 

кадмій-ртуть-телуру. Для обробки отриманих даних застосовано розроблений раніше метод 

товщинних кривих. Обрахунок оптичних параметрів та товщини плівок проведено в рамках 

одно та двошарової моделі плівки. 

Застосування одношарової моделі до обробки еліпсометричних даних, одержаних при 

відбиванні світла від плівок CdTe, може приводити у випадку плівок відносно великої 

товщини ›70 нм до значного спотворення оптичних сталих і їх спектрів у порівнянні із 

оптичними сталими і їх спектрами масивного монокристалічного телуриду кадмію, що є 

наслідком вибору неправильної моделі відбивної системи.  

Реальні плівки телуриду кадмію мають структуру, яку можна представити як 

двошарову з внутрішнім шаром, прилеглим до підкладки, що є масивним СdTe. Зовнішній – 

це шар із оптичними сталими, які описуються наближенням ефективного середовища, що 

складається із трьох компонент – власне CdTe і порожнин, частково або повністю 

заповнених повітрям і оксидом.  

Із зростанням часу осадження (від 8 до 14 хвилин у даному пристрої) росте загальна 

товщина плівки, внутрішній шар може досягти товщини 40 нм, а товщина зовнішнього стає 

більшою від товщини внутрішнього. В деяких випадках практично вся плівка є дефектною і 

містить означену вище суміш.  

Зовнішній шар, ідентифікований еліпсометрично, може бути порушеним шаром із 

шорсткою поверхнею, яка частково чи повністю оксидована. 

 

 
Рис.1. Показники заломення n1 і показники поглинання κ1 зовнішнього шару плівок 

телуриду кадмія (символи), нанесених на підкладинки із кремнію (а) і кадмій-ртуть телуриду 

(б). Криві представляють зміну оптичних сталих сумішей CdTe+оксид (1) і СdTe+повітря (2). 

Числа біля маркерів показують об’ємну долю оксиду і повітря в сумішах. 
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Розроблено та удосконалено методику попередньої обробки монокристалів PbTe і 

твердих розчинів Pb1-xSnxTe, а саме механічного шліфування та хімічного полірування. Для 

досліджень використовували вирощені методом Бріджмена монокристали PbTe та 

Pb0,83Sn0,17Te, Pb0,8Sn0,2Te (ІІ), а також одержані з парової фази Pb0,8Sn0,2Te (І). Травильні 

композиції готували, використовуючи 48 %-ну HBr, 35 %-ний Н2О2 та етиленгліколь (ЕГ) всі 

реактиви марки ―х.ч.‖. Швидкість розчинення визначали за зменшенням товщини пластин з 

використанням багатообертового індикатора 1МИГП з точністю ± 0,5 мкм. Мікроструктуру 

поверхні зразків після кожного етапу обробки досліджували за допомогою металографічного 

мікроскопу МИМ-7 з цифровою відеокамерою eTREK DCM800 (8Mpix) та настільного 

скануючого електронного мікроскопу JEOL JCM-5000 NeoScope при збільшенні 10000×. 

Попередня обробка кристалів перед фінішним хіміко-динамічним поліруванням (ХДП) 

складалася з декількох етапів, причому для кожного з них розроблено відповідні 

технологічні режими і рекомендації проведення вказаних операцій. 

Різка зливків на пластини. Монокристалічні зливки напівпровідників розрізали на 

пластини товщиною 1,5 мм абразивним способом за допомогою станка струнної різки, на 

струну якого нанесено абразив з середнім розміром зерна ~ 40 мкм (розміри пластин 

становили приблизно 571,5 мм). Глибина порушеного шару для пластин PbTe після різки 

алмазним кругом складає ~ 120 мкм. 

Механічне шліфування. Порушений шар, який утворився на поверхні пластин PbTe 

та Pb1-xSnxTe в процесі різки, частково видаляли механічним шліфуванням з застосуванням 

водних суспензій абразивних порошків М10 та М5. Шліфування зразків здійснювали на 

скляному шліфувальнику упродовж 2 хв., після чого їх ретельно промивали теплою 

дистильованою водою із додаванням поверхнево активних речовин (ПАВ), а потім декілька 

разів водою. Глибина порушеного шару пластин напівпровідників після шліфування 

абразивами складає для порошку М10 – 11-32 мкм, а для порошку М5 – 7-26 мкм [1]. 

Хіміко-механічного полірування (ХМП). Залишки порушеного при різці і 

механічному шліфуванні шару з поверхні зразків видаляли методом ХМП розробленим 

бромвиділяючим травником складу (в об. %): 6 H2O2 – 74 HBr – 20 етиленгліколь зі 

швидкістю розчинення vХМП ≈ 170 мкм/хв. Процес ХМП [2] здійснювали на скляному 

полірувальнику, обтягнутому тканиною. Зразки полірували 1-2 хв. при Т = 295 К і 

неперервній подачі травника зі швидкістю 2-3 мл/хв. 

Міжопераційна очистка зразків. З метою усунення недоліків після ХМП 

(забруднення поверхні підкладок реагентами та продуктами хімічної реакції) проводять 

ретельну міжопераційну очистку. Після завершення процесу травлення зразки необхідно 

промивати за розробленою нами методикою. Пластини швидко вилучають з травника і 

негайно промивають за схемою (по 30 с в кожному розчині): 

Н2О (дист.) → 15 % NaOH → Н2О (дист.) → HCl (конц.) → Н2О (дист.), 

після чого висушують в потоці сухого повітря. 
 

[1] Бочкин О.И., Брук В.А., Никифорова-Денисова С.Н. Механическая обработка 

полупроводниковых материалов. – М.: Высшая школа, 1983. – 145 с. 

[2] Маланич Г.П., Томашик З.Ф., Томашик В.М., та ін. Хіміко-механічне полірування 

монокристалів PbTe та твердих розчинів Pb1-xSnxTe в травильних композиціях H2O2–HBr–

етиленгліколь. Вісник ЧНУ. Сер. Хімія. Вип. 640. (2013). С. 72-78. 
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Одним із методів підвищення термоелектричної добротності ZT є зменшення 

теплопровідності, причиною цього є взаємозв’язок між коефіцієнтом Зеебека (S) і питомою 

електропровідностю (σ), адже з ростом провідності – термо-ЕРС зменшується. 

Передбачається, що для досягнення такого результату, потрібне використання просторово-

неоднорідних матеріалів з неоднорідностями, розміри яких порівнянні з характерними 

довжинами хвиль електронів або фононів, тобто лежать в нанометровій площині. 

Плюмбум телурид – перспективний напівпровід-никовий матеріал для пристроїв 

термоелектричного перетворення енергії, що функціонують у середній області температур 

(500–850) К. 

Були дослідженні основні термоелектричні властивості плюмбум телуриду із 

нановключеннями ZnO. Зокрема досліджено вплив домішки нанодисперсного ZnO на питому 

електропровідність (σ) (Рис. 1, а), коефіцієнт Зеебека (S) (Рис. 1, b), 

теплопровідність (χ) (Рис. 1, с). Обчислені значення питомої термоелектричної потужності 

(α
2
σ) (Рис. 1, d) і термоелектричної добротності (ZT) (Рис. 1, e). Встановлено, що додавання 

нанодисперсного порошку ZnO діаметром зерен (40-60) нм до PbTe зменшує 

теплопровідність матеріалу, а при додаванні 0,5 мас.% ZnO до плюмбум телуриду 

спостерігається зростання термоелектричної добротності (ZT) до 1,3. 

 

 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

 
d) 

 
e) 

 

Рис. 1. Термоелектричні властивості плюмбум телуриду із нановключеннями ZnO. 
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Розщеплене у напрямку [100] міжвузля вуглецю у 3C-SiC 
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 Методами ЕПР та ФЛ досліджено опромінені нейтронами монокристали 3С-SiC 

n-типу. Доза опромінення становила 10
19 

см
-2

. Проведено серію ізохронних відпалів у 

діапазоні температур Tвідп. = 200..1100 °С із кроком 100 °С та тривалістю 10 хв. 

 Основними дефектами у опромінених кристалах 3C-SiC є від'ємно заряджена вакансія 

кремнію [1], нейтральна дивакансія [2] та пара вакансія вуглецю — антисайт вуглецю [3]. У 

спектрах ЕПР зразків, відпалених при  Tвідп. = 900 °С 

спостерігаються лінії нового центра, названого Ку8 

(рис. 1). Зі спектрів ЕПР центра визначено його 

параметри. А саме, спін S = 1 та аксіальний тензор тонкої 

взаємодії з константою D = 646 гс та напрямком головної 

[100]. У межах ширини лінії (ΔН = 45 гс) g-фактор 

ізотропний g = 2.003. У спектрах ФЛ кристалів 3C-SiC 

спостерігається смуга із безфононною лінією 0.844 еВ, 

яка має подібну до спектра ЕПР центра Ку8 залежність 

інтенсивності від температури відпалу. Центр Ку8 

спостерігається у кристалах відпалених при 

Твідп. > 800 
о
С, температурі, яка пов'язана зі значним 

підвищенням рухливості міжвузлових атомів вуглецю у 

кристалі. У роботі [4]  розраховано спектроскопічні 

параметри розщепленого у напрямку [100] міжвузля 

вуглецю у SiC та отримано величини, подібні до 

параметрів центра Ку8. Таким чином, у якості 

попередньої моделі центра Ку8 ми пропонуємо 

розщеплене у напрямку [100] міжвузля вуглецю у 

нейтральному зарядовому стані. Більше того, із 

теоретичних розрахунків глибин залягання дефектів 

відомо, що енергетичний рівень Ev + 0.8 еВ, який 

спостерігався у спектрі ФЛ, у кубічному карбіді кремнію 

утворює розщеплене вуглецеве міжвузля [5].  

 Отже, у спектрах ЕПР опромінених нейтронами зразках 3C-SiC після відпалу при 

Твідп. > 800 
о
С спостережено лінії, які належать новому центру зі спіном S = 1, названому Ку8. 

Було визначено параметри спінового Гамільтоніана даного центра, та на основі порівняння 

експериментальних даних із теоретичними розрахунками запропоновано його модель, а саме, 

розщеплене у напрямку [100] вуглецеве міжвузля у нейтральному зарядовому стані [VC+2C]
0
. 
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Рис. 1. Кутова залежність ліній спектра 

ЕПР центра Ку8 у кристалі 3C-SiC, 

відпаленому при Твідп. = 1000 
о
С. 

Т = 300 К, f = 9,34 ГГц, магнітне поле 

обертається у площині (110). 
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Одним з перспективних шляхів розвитку оптоелектронних компонентів передачі 

інформації є виготовлення світловипромінюючих структур (СВС) з так званою 

дислокаційною люмінесценцією (ДЛ), оскільки енергія випромінювання центрів, 

відповідальних за довгохвильову область люмінесценції (1.2 – 1.6 мкм), збігається з вікном 

найбільшої прозорості волоконної оптики і знаходиться в області прозорості кремнію. 

Незважаючи на те, що вивчення ДЛ почалося більше 20 років тому і накопичено велику 

кількість експериментальних даних, ні природа центрів, ні відповідні рекомбінаційні 

процеси з участю структурних дефектів в літературі однозначно не представлені.  

З цією метою проводились дослідження електролюмінесценції зразків 

(спектрофотометр СФ-20) та ємністно-модуляційна спектроскопія (ЄМС) для визначення 

електро-фізичних характеристик. 

Для досліджень нами використовувались кристали кремнію р-типу марки КДБ-10. З 

метою підвищення концентрації дислокацій (до ~ 3*10
6
 см

-2
) зразки піддавались пластичній 

деформації при Т=750
о
С. Також проводився високотемпературний (Т=1000

о
С) відпал зразків 

в атмосфері проточного кисню (з подальшим 

зтравлюванням окисного шару), що призводить до 

зростання концентрації киснево-дислокаційних 

комплексів та перебудови інших наявних дефектів. 

 В результаті експериментальних досліджень 

встановлено, що відпал зразків при Т=1000
о
С в 

атмосфері проточного кисню приводить до перебудови 

електрично активних дефектів. Як бачимо на рис.1.а 

відпал в кисні приводить до збільшення інтенсивності 

Д1 смуги, одночасно зі зменшенням амплітудних 

значень максимумів Д2 – Д4 смуг. 

З аналізу спектрів ЄМС (рис.1.б.) отримано 

положення рівнів електрично активних центрів в зразках, 

а також амплітудне значення для цих рівнів, яке 

відповідає їх концентраціям. При відпалі (Т=1000
о
С, t: 

від 15 хвилин до 1 години) кисень в кристалах кремнію 

активно дифундує з утворенням преципітатів чи 

захопленням на дислокаціях, що підтверджує зростання 

концентрації центрів E4, з енергією Ev + 0.26 еВ та 

пояснює зростання Д1 максимуму. 

Однак, в результаті відпалу, разом з 

дислокаційно-кисневими центрами значно зростає і 

концентрація центрів безвипромінювальної рекомбінації 

Е10 (SiI-SiI). Зростання концентрації даних центрів 

зумовлює зменшення імовірності випромінювальних 

переходів, в результаті чого зменшується інтенсивність 

максимумів всіх смуг дислокаційної 

електролюмінесценції 

Рис.1.  Спектр ЕЛ зразків 

(рис.1.а) і ємнісно-

модуляційний спектр структури 

Al-Si-Bi (рис.1.б) підданих 

пластичній деформації Nd ≈ 

3*10
6
 см

-2 
(крива - 1) та 

додатково підданий 

високотемпературному відпалу 

в атмосфері проточного кисню,  

Т = 1000
о
С, t=1 год.( крива - 2);  

а 
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Spectral power density of low-frequency noise proportional to 1/ f  , where f  is the 

frequency, γ is the spectral exponent. In the area of semiconductor electronics low-frequency noise 

is often used for reliability estimation of devices. Papers [1-2] describe the use of low-frequency 

noise measurements for investigating the properties of semiconductors. 

The one of main informative parameters of noise is the power spectral density (PSD) on 

some frequency. Trustworthiness of estimation depend on accuracy of noise measurement. It is 

known that total measurement error for PSD of low-frequency noise consist of random error and 

systematic error (bias error). In [3] shown, that for some spectra exists optimum resolution of 

analysis bandwidth. Total mesurement error is minimal when analysis filter bandwidth is optimum. 

In [4] formula optimum resolution bandwidth for low-frequency noise is given. Total error 

estimated by the geometrical summation of random and bias components. But if we estimate the 

total error by the simple algebraic summation, then the optimum bandwidth will be different. 

The dependence of total errors for different methods of component summation is shown in 

Fig. 1. Thus, in practice the task of improving the measurement accuracy low-frequency noise has 

many aspects [5]. 

 
Figure 1. Dependence of total errors on relative bandwidth of analyzing filter 
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Розбавлені магнітні напівпровідники (Diluted Magnetic Semiconductors - DMS) є 

перспективним матеріалом для спінтроніки. Зокрема, можливість створення спінового 

транзистора, який міг би працювати при кінматних температурах, пов’язують саме з 

використанням таких матеріалів. З цієї точки зору найбільш цікавим є оксид цинку, 

легований високими концентраціями атомів перехідних металів: він зберігає магнітні 

властивості навіть при кінматній температурі [1]. Це дає йому великі переваги над іншими 

DMS, температура Кюрі для яких значно нижча. Крім того, цей матеріал характеризується 

великою шириною забороненої зони (Eg~3.3 eV) і сильним екситонного випромінювання, він 

не є токсичним, що дозволяє використовувати його також і в області медицини. Тим не 

менше, до кінця не зрозуміла природа магнетизму ZnO:Co, оскільки він в окремих випадках 

демонструє як феромагнітні, так і анти- чи навіть парамагнітні властивості. Очевидно, його 

магнітні властивості залежать від того, яким чином кобальт вбудовується в основну гратку. 

Одним із найбільш інформативних методів дослідження таких структурних 

розупорядкувань є Раманівське (комбінаційне) розсіювання світла. Зокрема, мікро-

Раманівські дослідження застосовні навіть у випадку нанокристалів. Спектри комбінаційного 

розсіювання світла, отриманих на зразках ZnO, легованих атомами кобальта, демонструють 

наявність додаткових інтенсивних широких смуг в околі 550-600 см
-1 

[2], причому 

інтенсивність цих смуг зростає із збільшенням концентрації кобальту. Це свідчить про те, що 

атоми кобальту вбудовуються певним чином в основну гратку ZnO, утворюючи цим самим 

додаткові коливні моди.  

Щоб вияснити, яким чином атоми кобальта вбудовуються в гратку ZnO, ми провели 

розрахунки коливних станів вихідної (нелегований ZnO), та легованої кобальтом з 

концентрацією 12,5% систем методом функціоналу густини в наближенні узагальненого 

градієнта. Легована система отримана заміщенням двох атомів цинку на кобальт, причому 

розглядалося дві конфігурації: “близька”, в якій атоми кобальту розділені одним атомом 

кисню, і “далека”, де атоми кобальту розділені ланцюжком O-Zn-O. Кожна система 

релаксувалася за всіма внутрішними координатами, після чого проводилися розрахунки 

електронних станів. В свою чергу, розрахунки коливальних станів проводилися шляхом 

діагоналізації силової матриці, побудованої на хвильових функціях релаксованих систем. 

Таким чином, розраховано густину коливальних станів вихідної і легованих систем, 

проведено їх порівняння з наявними експериментальними спектрами КРС, проаналізовано 

конфігурацію хімічних зв'язків в околі атомів кобальта. Показано, що наявність кобальту в 

ZnO призводить до появи додаткових коливних мод, причому у випадку “близької” 

конфігурації ці моди характеризуються вищими частотами ніж у випадку “далекої” 

конфігурації. 
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В останні роки приділяють велику увагу дослідженню четверних напівпровідників 

Cu2ZnSnS4 (CZTS) із за можливості його застосування у фотоелектричних пристроях. CZTS є 

одним з найперспективніших матеріалів, для поглинача в тонкоплівкових сонячних 

елементах завдяки його оптимальній ширині забороненої зони (~ 1.5eV) [1], високому 

коефіцієнту поглинання (~10
4
 см

-1
) [1], а також для одержання CZTS використовуються не 

шкідливі, поширені в земні корі елементи низької вартості. 

На сьогоднішній день розроблено декілька методів виготовлення тонких плівок 

Cu2ZnSnS4 [1]. 

В даній роботі запропоновано просту та дешеву технологію осадження 

напівпровідникових тонких плівок Cu2ZnSnS4  з заданими електричними та оптичними 

характеристиками для виготовлення фотоелектричних приладів на їх основі. Поставлена 

задача вирішується тим, що у способі, який базується на послідовному нанесенні тонких 

шарів Zn, Sn, Cu товщиною 200/200/350 Cu2ZnSn з використанням трьох різних мішеней  Zn 

(99.999%), Sn (99.99%), Cu (99.99%) [2],  замість трьох металевих мішеней (Zn, Sn, Cu) 

використовується  мішень Cu2ZnSn (99.99%) стехіометричного складу для подальшого 

нанесення плівки, яку  піддають процесу сульфатації шляхом відпалу при 500-580 ˚С 

протягом 5 хв в парах сірки для утворення плівки Cu2ZnSnS4.  

В запропонованому способі  використовується Zn (99.999%), Sn (99.99%), Cu (99.99%) 

які розплавляються в кварцовому стакані в атомному співвідношені Cu2ZnSn  і виливаються 

у форму шайби діаметром 100мм товщиною 8 мм.  

  Напилення тонкої плівки Cu2ZnSn , товщиною 0,5 мкм, проводилося на скляні, 

кварцеві та ситалові підкладки  методом магнетронного розпилення мішені Cu2ZnSn при  

постійній напрузі. Парціальний тиск аргону складає 0,35 Па, при постійній потужності 

магнетрона - 120 Вт.  Протягом процесу напилення  температура підкладки підтримується на 

рівні 300К.    

Отримані плівки Cu2ZnSn піддаються процесу сульфуризації шляхом відпалу при 500-

580 ˚С протягом 5 хв в парах сірки для утворення плівки Cu2ZnSnS4.    

Отримані плівки Cu2ZnSnS4 за допомогою такого способу є суцільними і однорідними 

по товщині, а також не потребують затрат часу та енергії для видалення плівки CuxS з 

поверхні (яка утворюється при послідовному нанесенні тонких Zn, Sn, Cu), що забезпечує 

чистоту експерименту та дешевизну технології. Шляхом підбору температури відпалу та 

концентрації сірки можна контролювати провідність та пропускання нанесеної плівки, що 

визначає електричні та фотоелектричні властивості сонячних елементів створених на основі 

запропонованих плівок.  
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Аспекти формування високоякісної поверхні кристалів ZnSe з 

заданими параметрами методами хімічного полірування 
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В даній роботі вивчено закономірності формування полірованої поверхні нелегованих та 

легованих кристалів ZnSe травильними композиціями на основі Н2О2–HBr–розчинник, 

встановлено залежності швидкості травлення цих напівпровідників від складу травників, їх 

перемішування та температури. Проведена порівняльна характеристика впливу третього 

компоненту (розчинника) H2O, етиленгліколю (ЕГ), оксалатної (C2H2O4) та ацетатної 

(CH3COOH) кислот на характер проходження процесу хімічного травлення ZnSe. 

Досліджено морфологію, структуру та якість отриманої поверхні після різних етапів обробки: 

різки, механічного шліфування, хіміко-механічного (ХМП) та хіміко-динамічного 

полірування (ХДП) напівпровідникових кристалів. 

Для досліджень використовували кристали ZnSe, вирощені методом Бріджмена: ZnSe (I) 

– без термічного відпалу, ZnSe (II) – після термічного відпалу, ZnSe легований Al після 

термічного відпалу, ZnSe легований Te без термічної обробки. Травильні композиції 

готували, використовуючи розчини 40 %-ної HBr (―ос.ч.‖), 35 %-ного Н2О2 (―х.ч.‖) та 

етиленгліколю (ЕГ) (―ч.д.а.‖), 8 %-ної оксалатної (C2H2O4) (―х.ч.‖) та льодяної ацетатної 

(CH3COOH) кислот марки ―х.ч.‖. Перед початком травлення всі розчини витримували 

протягом двох годин для повної взаємодії компонентів суміші. 

Для одержання високоякісної полірованої поверхні кристалів ZnSe (I), ZnSe (II), ZnSe(Al), 

ZnSe(Te) проводили ХДП бромвиділяючими травильними композиціями H2O2–

HBr‒розчинник з використанням методу диску, що обертається, в інтервалі температур 283-

308 К та швидкості обертання диску γ= 36-120 хв
–1

. Швидкість розчинення визначали за 

зменшенням товщини кристалу до і після травлення з використанням електронного 

індикатора TESA DIGICO 400 (точністю – ± 0,2 мкм). Мікроструктурний аналіз зразків 

проводили на універсальному контрольному мікроскопі ZEISS JENATECH-inspection з 

відеокамерою при збільшенні від 25 до 1600. Морфологію поверхні ZnSe після ХДП 

досліджували за допомогою настільного електронного мікроскопу JEOL JCM-5000 

NeoScope при збільшенні 10×-20000×, а також методом атомно-силової мікроскопії (АСМ) 

за допомогою приладу NanoScope III а фірми Digital Instrument. Проведено аналіз складу 

поверхні кристалів ZnSe після хімічної обробки методом рентгенофлуоресцентного 

аналізу за допомогою експрес-аналізатора складу кристалів EXPERT 3L. 

Визначено концентраційні інтервали розчинів систем H2O2–HBr–розчинник, які можуть 

бути використані для хімічного полірування і селективного травлення нелегованого та 

легованого ZnSe, показано вплив легування на швидкість полірування та границі областей 

поліруючих розчинів. Оптимізовано склади поліруючих травильних композицій з 

невеликими швидкостями полірування (для ХДП – 1-1,5 та 12-22 мкм/хв, для ХМП – 0,5-

22,5 мкм/хв) при різному співвідношенні компонентів H2O2–HBr–розчинник для проведення 

операцій хімічної обробки поверхні досліджуваних напівпровідників. Встановлено вплив 

природи органічного розчинника на швидкість травлення досліджуваних матеріалів і якість 

оброблюваної поверхні та показано, що збільшення областей поліруючих розчинів 

спостерігається в ряду: ЕГ → H2O ≈ CH3COOH → C2H2O4 

Розроблено методики і режими хімічної обробки поверхні методами ХДП і ХМП для 

контрольованого видалення тонких шарів заданої товщини та фінішного полірування 

кристалів ZnSe , ZnSe(Al), ZnSe(Te). 
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Особливості взаємодії смугових доменів плівок залізо-

ітрієвого гранату з зовнішнім магнітним полем 
Сингаївська О.І. 

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

41, пр. Науки, Київ 03028, Україна, e-mail: degi9871@gmail.com 

 
Епітаксійні плівки залізо-ітрієвого гранату (ЗІГ) володіють набором структурних та 

магнітних властивостей, що дає можливість їх широкого застосування в якості активного 

середовища електронних пристроїв НВЧ-техніки, елементів твердотільних лазерів, 

магнітооптичних пристроїв, сенсорних пристроїв візуалізації та вимірювання магнітних 

полів тощо. Для вивчення фізичних властивостей плівок ЗІГ, зокрема реакції доменної 

структури на прикладення зовнішнього магнітного поля, застосовується метод магнітно-

силової мікроскопії (МСМ). 

Метою наших досліджень було вивчення розподілу магнітних доменів на поверхні 

плівок ЗІГ з різними товщинами при прикладнні зовнішнього постійного магнітного поля 

різної полярності. Величина поля становила 4 мТ. 

Досліджувані плівки ЗІГ Y3Fe5O12 з орієнтацією (111) вирощувались на галій-

гадолінієвій підкладинці методом рідинно-фазової епітаксії. Товщини плівок складали 

2.9 мкм і 5.11 мкм. Для дослідження залежності магнітної структури плівок від прикладеного 

магнітного поля були отримані зображення МСМ. 

В обох зразків спостерігається смугова доменна структура. При прикладенні 

постійного магнітного поля до плівки товщиною 2.9 мкм спостерігається уширення доменів. 

Після усунення зовнішнього впливу домени повертаються до вихідного стану. У плівки 

товщиною 5.11 мкм таке уширення не спостерігається. Також було встановлено, що 

прикладання зовнішнього магнітного поля може привести до вирівнювання або згину 

доменної структури. Це зумовлено наявністю у доменних стінках вертикальних ліній Блоха, 

які при переміщенні доменів сповільнюють рух тих ділянок стінки, де вони знаходяться.  

 
Рис. 1. МСМ мапи розподілу градієнту поля розсіяння магнітних доменів приповерхневих 
шарів епітаксійної плівки ЗІГ Y3Fe5O12 товщиною 5.11 мкм до (а) під час (б) і після (в) 
прикладання зовнішнього манітного поля. Вертикальна шкала характеризує амплітуду змін 
градієнту. Дані зображення були отримані в одному і тому ж самому місці зразка. 

Таким чином встановлено, що прикладання зовнішнього магнітного поля впливає на 

магнітну структуру плівок ЗІГ. Показано, що в залежності від товщини плівки домени по-

різному реагують на зовнішнє магнітне поле: у тоншої плівки домени уширюються, у товщої 

залишаються незмінними. Структурні дефекти спричиняють утворення ліній Блоха, що 

призводить до згину або вирівнювання доменних стінок. Отримані результати є важливими 

для розуміння фізики процесів, які відбуваються у тонких плівках ЗІГ, що є необхідним при 

створенні різноманітних приладів із заданими характеристиками, зокрема у приладах нового 

покоління спінової наноелектроніки в надвисоких частотах, які останнім часом активно 

розробляються. 



Лашкарьовські читання – 2015 

    81 

Наноструктури CdTe/Al(OH)3: синтез та оптичні властивості 
 

Окрепка Г.М. 

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

пр. Науки 41, м. Київ, Україна e-mail: okrepkagalinka@gmail.com 

 

Напiвпровiдниковi наночастинки є об’єктом iнтенсивних наукових дослiджень. Перш 

за все, інтерес до них зумовлений притаманним їм широким люмiнесцентним спектром, що є 

перспективним для застосування у джерелах бiлого свiтла. 

Для наночастинок з числом поверхневих атомiв, спiвмiрним з кiлькiстю атомiв у 

об’ємi, поверхня має вирiшальну роль у визначеннi фiзичних властивостей та застосуваннi 

таких структур. Поверхневi атоми вiдiграють роль дефектiв, що захоплюють носiї заряду i 

погiршують випромiнювальнi властивостi наночастинки. Молекулярні лiганди не завжди 

можуть одночасно ефективно пасивувати катiоннi i анiоннi поверхневi стани. 

У роботі проведено дослідження впливу рН середовища на синтез наноструктур типу 

―ядро-оболонка‖ CdTe/Al(OH)3 та їх оптичні властивості. Розчини наночастинок CdTe, 

стабілізовані тіогліколевою кислотою, синтезували у водному розчині. Джерелом аніону 

телуру був гідроген телурид, який одержували електрохімічним способом і для створення 

інертної атмосфери використовували аргон. Синтезовані зародки CdTe нагрівали на водяній 

бані протягом 2 год. Для дослідження закономірностей формування гідроксидної оболонки 

Al(OH)3 на наночастинках CdTe до 50 мл суспензії CdTe додавали 5 мл 0,01 М водного 

розчину сульфату алюмінію, Al2(SO4)3. Далі шляхом додавання до колоїду 0,2 М хлоридної 

кислоти по 200 мкл поступово зменшували рН від 10 до 5 (рН розчину контролювали за 

допомогою рН-метра). Оптичні властивості отриманих колоїдів (спектри поглинання та 

фотолюмінесценції) досліджували за допомогою спектрофотометра USB-2000 Ocean Optics. 

Для порівняння використовували деіонізовану воду. Люмінесценцію збуджували лазером із 

довжиною хвилі 405 нм. 

Оскільки Al(OH)3 проявляє амфотерні властивості і границі існування Al(OH)3 

знаходяться в межах 4,3 ≤ рН ≤ 9, то при рН ≤ 4,3 у розчині існують лише катіони Al
3+

, а при 

рН ≥ 9 – [Al(OH)4]
–
. рН колоїду CdTe становить 10, і при додаванні розчину домішки 

Al2(SO4)3 колоїд зберігає свою стійкість. При зменшенні рН центрами кристалізації для 

алюміній гідроксиду є наночастинки CdTe і залежно від рН середовища товщина оболонки з 

Al(OH)3 буде різною. 

Встановлено, що в усіх випадках поглинання колоїдів CdTe/Al(OH)3 є меншим, ніж 

вихідного розчину CdTe, а зменшення рН зумовлює батохромний зсув краю поглинання. При 

додаванні НСІ до рН = 8,3 інтенсивність фотолюмінесценції зростає поволі, проте при 

подальшому зменшенні рН відбувається різке зростання інтенсивності, яка досягає свого 

максимуму при рН = 5,1. Положення мах змінюється від 545 до 553 нм. Незначний зсув піку 

люмінесценції свідчить про те, що зміна рН в основному впливає на поверхню, а не на 

розмір частинок. Тобто, можна стверджувати, що в процесі розчинення гідроксиду 

дефектність структури наночастинки зменшується, можливо, за рахунок абсорбції катіонів 

Al
3+

 на поверхні та (або) утворенням щільної оболонки алюміній-тіольних комплексів на 

поверхні. Зменшення товщини гідроксидної оболонки зумовлює збільшення квантового 

виходу люмінесценції. 

Встановлено, що екситонна люмінесценція всіх досліджених зразків ―стоксова‖ (ΔЕ = 

0,2-0,3 еВ), тобто характеризується меншою енергією, ніж енергія хвилі, що її збуджує. При 

змешенні рН спостерігається звуження спектру фотолюмінесценції (FWHM) від 0,19 до 0,18 

еВ. Таким чином, розчинення амфотерної гідроксидної оболонки зумовлює збільшення 

квантового виходу люмінесценції і система CdTe/Al(OH)3 може знайти своє практичне 

застосування у виробництві світловипромінюючих пристроїв. 

mailto:okrepkagalinka@gmail.com
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Останні десятиріччя знаменуються значними успіхами в розвитку можливостей 

оптичної мікроскопії. Яскравим прикладом цього є присудження в 2014 році Нобелівської 

премії з хімії вченим Е. Betzig, W. Moerner, S. Hell за розробку способу флуорисцентної 

мікроскопії надвисокої роздільної здатності. Крім того в наукових виданнях з’явились статті 

щодо можливості створення 3D – зображення мікроскопічних розмірів оптичних об’єктів [1]. 

В Україні існує необхідність створення доступних для більшості оптичних 

підприємств і лабораторій систем контролю геометричних розмірів оптичних деталей в 

мікронному діапазоні (наприклад, топологічних елементів шкал та сіток) з використанням 

приладів, які є складовими системи, що є у них в наявності (оптичні мікроскопи, оптичні 

фільтри, об’єктиви, окуляри тощо). Як показав аналіз наявності оптичних мікроскопів та 

пристроїв до них, включаючи об’єкт-мікрометри для їх калібрування, більшість лабораторій і 

підприємств України застосовують оптичні мікроскопи типу Біолам та металографічні 

мікроскопи ММР-7 та ММР-8. А в якості мір використовують об’єкт-мікрометри ЛОМО 

(Росія). Але ці засоби за своїм технічним рівнем відносяться до 60-80 років минулого 

століття, коли цифрові технології ще не були розвинуті. Тому створення телевізійної системи 

контролю геометричних розмірів шкал та сіток оптико-електронних приладів з 

максимальним використанням пристроїв та оптичних мікроскопів, що вже експлуатуються 

на підприємствах є актуальним. 

В роботі проведені дослідження та експериментально доведено можливість 

спрощення конструкцій мікроскопів за рахунок заміни системи освітлення на основі 

галогенної лампи на рідкокристалічний дисплей. Порівняння експериментальних даних 

дають можливість побачити, що зростає відношення сигнал/шум при однаковій 

контрастності з використанням галогенного освітлювача та дисплею. В якості дисплея в 

дослідженні використовували екран мобільного телефону в стані однорідного 

випромінювання екрану. 

Екран дисплея дає поляризоване світло, що дозволяє одночасно вимірювати розміри 

топологічних малюнків в шкалах та сітках, а також виявляти дефекти мікронних розмірів та 

внутрішні напруження у оптично прозорих зразках [2]. Крім того, така заміна практично не 

змінює контрастну характеристику вимірювальної системи, але має переваги в простоті та 

економії електроенергії.  

Посилання: 

1. Lei Tian, Laura Waller 3D intensity and phase imaging from light field 
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2. Kachur N., Maslov V. Use of radiation from PC screen for non-destructive 

controlling the internal strains in transparent parts // Semiconductor physics, quantum electronics & 
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Лашкарьовські читання – 2015 

    83 

Структурні, субструктурні та електрофізичні властивості плівок 

CdxZn1-xTe зі змінною концентрацією цинку 

 
Знаменщиков Я.В.

1
, Косяк В.В.

1
, Опанасюк А.С.

1
, Фочук П.М.

2 

 

1 
Сумський державний університет, м. Суми, вул. Римського–Корсакова 2, 

yaroslav.znamenshchykov@gmail.com 
2 

Чернівецький національний університет, м. Чернівці, вул. Коцюбинського 2 

 

Плівки твердого розчину CdxZn1-xTe є одним із найбільш перспективних матеріалів для 

виготовлення поглинаючих шарів детекторів рентгенівського та гамма випромінювання, що 

працюють при кімнатній температурі, та двокаскадних тонкоплівкових сонячних 

перетворювачів.  

Важливою властивістю CdxZn1-xTe, що зумовила широке використання цієї сполуки, є 

регулювання ширини забороненої зони в діапазоні від 1,48 еВ (CdTe) до 2,26 еВ (ZnTe), що 

здійснюється шляхом зміни концентрації цинку.  

Метою нашого дослідження було вивчення впливу концентрації цинку на структурні та 

електрофізичні властивості плівок CdxZn1-xTe. Плівки твердих розчинів CdxZn1-xTe були 

отримані на металізованих молібденом підкладках зі скла методом вакуумного термічного 

випаровування в квазізамкненому об’ємі. Температура випарника CdTe становила Te(CdTe) = 

893 К, температура випарника ZnTe становила Te(ZnTe) = 993 К,  температура підкладки 

становила Ts = 673 К. Здійснювалося випарування шихти CdTe та ZnTe з двох незалежних 

випарників, відношення кількості шихти CdTe/ZnTe змінювалося для кожного зразка з 

метою отримати плівки з різною концентрацією цинку.  

Концентрація цинку в досліджуваний плівках CdxZn1-xTe  була визначена методом 

енергодисперсійної рентгенівської спектроскопії (EDАX) з використанням приставки до 

електронного мікроскопа та розраховувалась згідно закону Вегарда за значенням  параметру 

кристалічної решітки. Отримані плівки мали концентрації цинку від 10% до 30%. 

Для дослідження структурних і субструктурних властивостей плівок був використаний 

метод рентгеноструктурного аналізу. Отримані плівки були однофазними і містили кубічну 

фазу CdZnTe, параметр кристалічної решітки мав значення 0,63343 – 0,64947 нм і 

зменшувався зі збільшенням концентрації цинку. Встановлено, що при введенні атомів 

цинку до кристалічної решітки CdTe розмір областей когерентного розсіювання зменшується 

від 59-74 нм  до 15-27 нм., а рівень мікродеформацій зростає. 

Для вивчення електрофізичних властивостей плівок були проведенні вимірювання ВАХ 

та –Т (провідність-температура) залежностей. Вимірювання проводились у структурах типу 

"cендвич", скло/Mo/CdZnTe/Au. Вимірювання ВАХ плівок проводилося при температурі 

Т=300К, напруга змінювалась межах від 0 В до 170 В. Дослідження показали, що ВАХ мають 

нелінійний характер при підвищенні напруги, що свідчить про інжекцію носіїв заряду в 

об’єм плівки. За результатами вимірювання ВАХ було визначено питому провідність зразків. 

Залежності –Т були виміряні при напрузі 10В, що відповідає омічній ділянці ВАХ, 

температура змінювалась в межах від T=300K T=493K. За результатами вимірювання –Т 

залежності були розраховані енергії активації носіїв заряду.  

В результаті проведеної роботи було проведено комплексне дослідження структурних 

та електрофізичних властивостей плівок CdxZn1-xTe зі змінною концентрацією цинку.  
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Плюмбум телурид – перспективний матеріал як для теоретичних, так і для 

експериментальних досліджень, що зумовлено його особливими фізико-хімічними 

властивостями. Прилади на його основі знаходять застосування у напівпровідниковій 

оптоелектроніці для глибокої інфрачервоної області, термофотовольтаїці [1]. Вони 

виступають складовими частинами інфрачервоних детекторів, лазерів, випромінювальних 

пристроїв і фотоприймачів [1], сонячних батарей, термоелектричних пристроїв, польових 

транзисторів та в якості приладів для телекомунікації [2]. Для ефективного використання 

досліджуваних матеріалів у широкому температурному діапазоні важливим є знання 

поведінки теплових характеристик зі зміною температури. Найважливішим та найбільш 

послідовним методом моделювання є ab initio розрахунки. 

Першим кроком у нашому розрахунку було визначення таких кристалографічних 

параметрів утвореного кластера, при яких він мав мінімальну потенціальну енергію і 

максимально відповідав реальному розміщенню атомів у кристалі. Було досліджено чотири 

кластерні моделі: на 64, 56, 27 та 8 атомів (рис. A, B, C, D). Початкові координати для 

кластерів вибиралися згідно відомих кристалографічних даних стехіометричного PbTe. 

Кожна з моделей відповідає структурі NaCl. При побудові кластерів основну увагу звертали 

на симетричність та електричний заряд кластерів для усунення спотворення структури за 

рахунок дії поверхневих сил. 

Енергія утворення ΔE, ентальпія утворення 

ΔH, вільна енергія Гіббса ΔG та ентропія ΔS для 

кристалів PbTe при температурах від 20 K до 1000 К 

представляються наступними аналітичними 

виразами: 

ΔS(T) 0,0271 lnT -54,11  , 

 E(T) = 0,0271 T+64,494  , 

 ( ) 0,0243 64,494T T    , 

(T) = 0,0241 T+64,54G  . 

Розраховані аналітичні вирази одержаних 

температурних залежностей теплоємностей при 

сталому об’ємі та тиску, які були апроксимовані із 

квантово-хімічних розрахункових точок за 

допомогою математичного пакету Maple 14, 

описуються наступними рівняннями: 
3 5 245,1 6,6 10 0,044 10VC T T     

,
3 5 250,7 6,6 10 0,044 10PC T T      . 

Отримані залежності підкоряються основним законам хімічної термодинаміки. Звідси 

слідує, що методика вирахування температурних залежностей термодинамічних величин для 

кубічних кристалів плюмбум телуриду може бути з успіхом використана для передбачення 

поведінки характеристик даних матеріалів у широкому температурному діапазоні. 

[1]. О.І. Власенко, C.М. Левицький, Ц.А. Криськов, М.П. Киселюк, Фізика і хімія 

твердого тіла 7 (4), 660 (2006). 

[2]. T. Mokari, M. Zhang, P. Yang, J. Am. Chem. Soc., 129 (32) 9864 (2007). 
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Рис.  Модель кластерів А (Pb32Te32), 

В (Pb28Te28), C (Pb14Te13) і D (Pb4Te4) 

для кубічної фази PbTe. 
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Аннотация – В работе исследовалась электропроводность варисторной керамики на 

основе диоксида олова. Изучено влияние добавок на электропроводность и сенсорные 

свойства полученных материалов.  

Ключевые слова – диоксид олова, вольт-амперная характеристика, варистор. 

I. Введение 

Варисторная керамика на основе диоксида олова в последние годы исследуется 

достаточно интенсивно после получения первых материалов с высокой нелинейностью 

вольт-амперной характеристики (ВАХ), сравнимой с нелинейностью ВАХ известной 

оксидно-цинковой варисторной керамики (ОЦВК)[1]. В данной работе для снижения 

значения электрического поля применялась добавка оксида сурьмы, а для обеспечения 

жидкофазного спекания керамики вместо оксида висмута применялась добавка оксида бора.  

II. Экспериментальные результаты и их обсуждение 

Все полученные материалы обладают нелинейной ВАХ, коэффициент нелинейности 

( ) варьируется в зависимости от содержания добавок. Однако, 

как показано в работе [2], нелинейность варисторов с разным значением 

классификационного электрического поля удобнее характеризовать показателем 

нелинейности , поскольку значение  пропорционально  и для низковольтных 

варисторов не превышает 10. 

Минимальные значения  были получены для керамики в системе    

SnO2 – 1 % Co3O4 – 0.1 % Cr2O3 – 0.1 % B2O3 – 0.25 % Sb2O5. При этом показатель 

нелинейности  также достаточно высок и составляет 0,011 см/В.  

Обнаружено также, что электропроводность всех полученных материалов 

чувствительна к относительной влажности окружающего воздуха, причем величина 

чувствительности зависит, в большей степени, от содержания оксида бора. Так, в системе с 

концентрацией 0.5 мол. % B2O3 наблюдается самый низкий коэффициент 

влагочувствительности = 45. При этом система, в которой данная 

добавка отсутствует, наоборот имеет самый высокий коэффициент влагочувствительности 

среди полученных образцов ( ). 

III. Выводы 

 Все полученные  образцы обладают как нелинейностью вольт-амперных 

характеристик, так и чувствительностью к изменению влажности окружающей среды, что 

позволяет использовать их в качестве функциональных приборов варистор-сенсор. 

 Показано, что увеличение концентрации оксида бора приводит к уменьшению 

влагочувствительности образцов. Это можно объяснить тем, что B2O3, обеспечивая 

присутствие жидкой фазы при обжиге, влияет на пористость керамики и в системе с высокой 

концентрацией добавки пористость низкая, а в системе без содержания оксида бора 

пористость наоборот высокая. Сенсорный эффект связан со слабым понижением высоты 

барьеров за счет диссоциативной адсорбции воды на поверхности керамики. 
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Раніше нами було заявлено про отримання плівок окисі вісмута реактивним 

магнетронним розпорошенням [1]. В роботі [2] повідомлялося про дослідження фазового 

складу моно-плівок –, - и – фаз Bi2O3 за допомогою рентгено-фазового аналізу на 

установці ДРОН-2. Як відомо, на ширину інтерференційних максимумів впливає мозаїчність 

структури і мікронапруги, а також расходження первинного пучка, поглинання в зразку і 

геометричні чинники - розташування і розмір діафрагм. Щоб зняти мікронапруги 

досліджувані зразки плівок –, - и – фаз Bi2O3 піддавали термообробці при температурах 

573-673 K після чого ширина ліній зменшується. Оскільки - и – фази метастабільні, у нас 

не було можливості отримати зразки кераміки цих фаз. Оцінку розміру області когерентного 

розсіяння фаз без урахування геометричних чинників вимірювальної установки і 

мікронапруг першого роду проводили за формулою Селекова-Шерера [3]. Отримані 

значення розміру блоків мозаїки для зразка плівок -фази Bi2O3 після термообробки при 

575 К склало D20 нм, для плівок -фази Bi2O3 відповідно D10 нм. 

Дифрактограми плівок –Bi2O3 мають помітне розширення інтерференційних 

максимумів порівняно з дифрактограмою еталону для кераміки –Bi2O3. Позбавитися від 

чинників, не пов'язаних з досліджуваним зразком, дозволяє метод апроксимації [3]. У цьому 

методі порівняння розширення інтерференційних ліній B на дифрактограмах досліджуваного 

зразка і еталону b дозволяє оцінити область когерентного розсіяння і мікронапруги. Знайдене 

за відношенням площі рефлексів до їх інтенсивності середнє значення ширини ліній для 

робочого зразка плівки –фази Bi2O3 склало В=0,4 рад., а середня ширина ліній еталону для 

кераміки –Bi2O3 - b=0,32 рад. Значення істинного розширення інтерференційних 

максимумів склала =0,13 рад. Середнє значення розміру області когерентного розсіяння 

склало D80 нм. 

Отримані розміри області когерентного розсіювання для моно-плівок –, - и 

- фаз Bi2O3 на порядок менші за розмір зерен, що спостерігали під час мікроструктурних 

досліджень за допомогою оптичного мікроскопа [4]. Така різниця підтверджує 

розповсюджену картину для окислів, коли зерна складаються з декілька розорієнтованих 

блоків.  
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Екстремальна поведінка термоелектричних властивостей 
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Згідно до теорії Курнакова, з ростом концентрації одного з компонентів твердого 

розчину його властивості змінюються безперервно [1]. На теперішній час накопичено багато 

експериментального матеріалу, що свідчить про екстремальний характер залежностей склад 

– властивість твердих розчинів при концентрації одного з компонентів ~ 0.01 – 2.0 мол. % [2]. 

Екстремальна поведінка була виявлена на залежностях механічних, електрофізичних та 

інших властивостей як напівпровідникових так і металевих бінарних та квазібінарних 

твердих розчинів [2-4]. На теперішній час, не існує єдиної точки зору на природу виявлених 

екстремумів. Зроблене припущення про їх зв’язок з перколяційним фазовим переходом від 

розведених до концентрованих твердих розчинів [4]. 

Зручними об’єктами для вивчення перколяційних фазових переходів є безперервні 

тверді розчини Sb-Bi. Тверді розчини Sb-Bi поблизу чистого вісмуту широко відомі як 

високоефективні термо- і магнітотермоелектричні матеріали для твердотільних 

охолоджуючих пристроїв за температур ~ 200 К. Детальні дослідження механічних, 

кінетичних і термоелектричних властивостей зазначених твердих розчинів при концентрації 

сурми ~ 0.5 – 1.5 ат.% виявили аномальні ділянки, котрі пов’язувалися з перколяційним 

фазовим переходом від розбавлених до концентрованих твердих розчинів [5].  

Тверді розчини Sb-Bi при малих концентраціях вісмуту практично не вивчались, хоча 

монокристали таких твердих розчинів – перспективні матеріали для виготовлення 

фотоприймачів довгохвильовій області ІЧ-випромінювання, і приладів магніто-

напівпровідникової електроніки [6]. Якщо припущення про універсальний характер 

виявлених аномалій має місце, то можна очікувати появу аномалій властивостей твердих 

розчинів Sb-Bi при концентрації вісмуту ~ 0.5 – 1.5 ат.%. Слід зазначити, що раніше 

авторами роботи [6] було виявлено екстремум на параметрі елементарної комірки с при 

концентрації вісмуту ~ 1.3 ат.%. 

Тому, метою роботи було дослідження характеру залежності термоелектричних 

властивостей (електропровідності та коефіцієнта Зеєбека) твердих розчинів Sb1-xBix від 

складу у інтервалі концентрацій х = 0 – 0.025 за кімнатної температури. Об’єкти дослідження 

– полікристалічні злитки Sb1-xBix, що були виготовлені шляхом сплавлення Bi і Sb у 

вакуумованих кварцових ампулах та піддавалися відпалу за температури 450 
0
С протягом 

720 годин. Зразки для дослідження мали діаметр 15 − 17 мм та товщину ~ 5 мм. 

Проведено вимірювання електропровідності σ і коефіцієнта Зеєбека S та розраховано 

термоелектричну добротність Р. На ізотермах σ і Р виявлені аномальні ділянки поблизу x ~ 

0.0075 – 0.0175. Наявність екстремумів пов’язується з реалізацією ФП перколяційного типу 

від розбавлених до концентрованих твердих розчинів. 
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Дослідження процесів відновлення сульфіду цинку як 
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 Одним із способів збереження цінних неорганічних речовин в поточний час 

використовується відновлення іх із відходів. Серед множини вилучених із вжитку 

електропристоїв в значних кількостях відпрацьовані телевізійні кінескопи та комп’ютерні 

монітори. Кінескопи з електронно- променевими трубками містять в люмінофорах в якості 

основи цінні неорганічні речовини: ZnS, ZnS ∙ CdS, Y2O3, Y2O2S тощо (ZnS- в найбільшій 

кількості). Комплекс фізико- хімічних властивостей сульфіду цинку дозволяє 

використовувати його серед різних напрямків і як напівпровідникову сполуку 

функціональних пристроїв для різних галузей промисловості: фотоперетворювачі, системи 

формування та передачі зображення, підсилювачі та детоктори ультразвуку тощо. 

 Експериментальними дослідженнями відпрацьовані люмінофори після монтажу 

кінескопів були ідентифіковані рентгенофазовим та рентгенофлуорисцентним методами 

аналізу. Метод хімічного осадження із розчинів концентрованої соляної кислоти було обрано 

в якості основного для відновлення (вилуговування) сульфіду цинку. Таблиця ілюстує 

основні термодинамічні величини процесів розчинення та осадження. 

Таблиця 1. 

Термодинамічні велечини реакції розчинення та осадження. 

Назва величин Значення величин для реакцій 

Розчинення Осадження 

Зміна ентальпії 

 

-182,16 -84,18 

Зміна ентропії 

 

215,97 295,64 

Зміна енергії Гіббса 

 

-253,00 -184,70 

Константа рівноваги 1,103 1,068 

 Вплив температури на кінетику процесу розчинення зображено на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Діаграма впливу температури на константу швидкості реакції розчинення. 

 Результати роботи дозволяють продовжить дослідження фізико- хімічних 

властивостей відновленого сульфіду цинку як вторинної сировини з відпрацьованих 

кінескопів з електронно- променевими трубками. 
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Основні проблеми хімічної обробки напівпровідникових 

матеріалів типу А
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на основі K2Cr2O7 та (NH4)2Cr2O7 
Левченко І.В., Стратійчук І.Б.

 

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

03028 м. Київ, пр. Науки, 41, e-mail: irynavlevchenko@gmail.com 

 

Науковий інтерес до напівпровідникових матеріалів типу А
III

В
V
 (InAs, InSb, GaAs, 

GaSb) пов᾽язаний, зокрема, з їх використанням для виготовлення лавинних фотодіодів, 

пристроїв з переносу заряду та фотоприймачів, чутливих в області ІЧ спектру. Ці матеріали 

проявляють себе, як надзвичайно стабільні сполуки, що здатні витримувати жорсткі умови в 

процесі експлуатації напівпровідникових приладів. Важливою науково-технічною 

проблемою є отримання високоякісної полірованої, бездефектної поверхні напівпровідників 

з відповідними геометричними параметрами. Для її вирішення як на окремих етапах 

технологічного процесу виробництва матеріалів та структур, так і для дослідження стану 

поверхні напівпровідників, широко застосовують методи хімічного травлення. 

В літературі широко висвітлено особливості травлення напівпровідникових матеріалів 

типу А
II
В

VI
 розчинами на основі (NH4)2Cr2O7. Показано, що такі поліруючі композиції 

сприяють збереженню стехіометрії поверхневих шарів та формуванню нанорозмірного 

рельєфу при низьких швидкостях полірування [1]. Тому можна спрогнозувати ефективність 

застосування травників на основі біхроматів для монокристалів типу А
III

В
V
. З аналізу 

літературних даних нами не виявлено систематичних та комплексних досліджень щодо 

застосування травильних композицій на основі K2Cr2O7 та (NH4)2Cr2O7 і мінеральних кислот 

для хімічної обробки монокристалічних зразків типу А
III

В
V
. Попередні дослідження показали 

перспективність використання таких травників для хіміко-динамічного полірування (ХДП) 

цих напівпровідникових матеріалів, що викликало необхідність детального вивчення 

процесів розчинення InAs, InSb, GaAs та GaSb у поліруючих розчинах на основі біхроматів. 

Для хімічного травлення зазначених кристалів найбільш широко досліджено 

травильні композиції K2Cr2O7–HBr–HCl та K2Cr2O7–HBr–CH3COOH, менш висвітлені дані 

дослідження процесу травлення напівпровідників А
III

В
V
 травильними композиціями складу 

K2Cr2O7–H2SO4–розчинник та (NH4)2Cr2O7–H2SO4–розчинник. Речовини на основі сполук 

шестивалентного хрому у розчинах кислот можуть проявляти поліруючий, селективний або 

неселективний характер травлення в залежності від об’ємного співвідношення окисника та 

відновника в суміші [2-3]. Їх широке застосування визначається сильною окислювальною 

дією, яку проявляють хромвмісні сполуки. ХДП монокристалів типу А
III

В
V
 розчинами на 

основі біхроматів K2Cr2O7 та (NH4)2Cr2O7 характеризується невеликими швидкостями 

травлення (1-27,0 мкм/хв), що пов’язано з утворенням тонкої плівки на протравленій 

поверхні. В цілому, швидкість проходження реакції визначається закономірностями змішаної 

кінетики. Процес травлення проходить з дифузійним обмеженням швидкості. Шорсткість 

поверхні полірованих кристалів становить приблизно 0,08 мкм. Проаналізувавши наукові 

праці нами встановлено, що використання полірувальних композицій на основі біхроматів 

вивчено, в основному, на прикладі GaAs. Тому було б доцільним дослідити вплив цих 

травників й на інші, не менш важливі напівпровідникові матеріали типу А
III

В
V
. 
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Фотокаталітична активність нанокомпозитів на основі 

поліморфів діоксиду титану 
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Завдяки високій фотокаталітичній активності, низькій вартості, хімічній та біологічній 

стабільності діоксид титану залишається найбільш перспективним поліфункціональним 

наноматеріалом. Властивості якого розширюються при застосуванні. Незважаючи на вели-

чезний накопичений матеріал, ряд практичних питань залишаються відкритими, зокрема 

вплив на фотокаталітичні характеристики фазового складу та морфології частинок матеріалу. 

Метою даної роботи стало встановлення впливу співвідношення вмісту фаз основних 

поліморфів ТіО2 – анатазу, рутилу та брукіту, – на константу швидкості фотокаталітичної 

деградації метиленового синього (МС). Синтез діоксину титану здійснювався методом 

гідролізу тетрабутоскиду титану в суміші безводного етанолу, азотної кислоти та 

дистильованої води з присутністю PEG6000. Отримані матеріали диспергували в етанолі 

(система В), або піддавали гідротермальній обробці при температурі 160
о
С впродовж 5 годин 

(система А) з наступним відпалом при температурах 400 та 600
о
С. Фазовий склад 

отриманого діоксину титану (результати рентгеноструктурного аналізу) узагальнено в табл.1. 

Середній розмір областей когерентного розсіювання для матеріалів отриманих при 

температурі 400
о
С становить близько 4 нм, при 600

о
С – 10-15 нм. Питома площа поверхні 

вихідних матеріалів систем А та В становить 60 та 10 м
2
/г, тоді як відпал при температурі 

200
о
С призвів до росту питомої площі поверхні до 175 та 107 м

2
/г, відповідно. Мезопориста 

структура частинок ТіО2 мало впливає 

на їх фотокаталітичну активність.  

Встановлено, що максимальні 

значення константи швидкості реакції 

фотодеструкції барвника МС прояв-

ляються для випадку зразка А600, для 

якого характерним є близький вміст 

фаз анатазу та брукіту (28-30 мол. %) 

(рис. 1). Водночас зразок з мак-

симальним вмістом анатазу характе-

ризується порівняно меншою констан-

тою швидкості реакції знебарвлювання. 

Швидкість реакції деструкції МС зразком 

В600, з домінуючою рутильною фазою міні-

мальна. Отриманий результат можна пояс-

нити присутніcтю для матеріалів системи А  

брукіту у вигляді окремих частинок. Для 

системи В фази анатазу та брукіту співіс-

нують в межах однієї частинки. Зародки фа-

зи брукіту, формуються на поверхнях (112) 

кристалітів анатазу і стають областями в 

яких починатиметься перехід анатаз-рутил. 

Фазова стійкість отриманого матеріалу та 

його фотокаталітична активність 

зменшусться. 

 
Рис. 1. Кінетичні криві фотодегратації МС 

(концентрація 15 мг/дм
3
) при застосуванні 

ТіО2 систем А та В 

Таблиця 1. Фазовий склад матеріалів ТіО2 

Зразок 
Фазовий вміст, % Константа 

швидкості 

реакції, хв.
-1 Анатаз Брукіт Рутил 

А400 56 36 8 0,0075 

А600 28 30 42 0,0116 

В400 44 39 17 0,0069 

В600 1,5 - 98,5 0,0047 
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Спектроскопічні дослідження локальної структури та 

електронних властивостей природного наноструктурованого 

матеріалу (вугілля) 
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Вугілля є природним наноструктурованим матеріалом, який широко використовується 

як сировина для енергетичної та хімічної промисловості, виробництва сорбентів та в ролі 

середовища для зберігання різних газів (CH4, CO2, H2) і т.д. Дослідження впливу термічних 

обробок на зміну локальної структури вугілля, а саме його пористості, магнітних і 

електронних властивостей, важливе як з фундаментальної точки зору, так і для практичних 

застосувань [1-2]. Особливе значення має той факт, що фізико-хімічні властивості вугілля 

впливають на ступінь ризику раптових викидів метану у вугільних шахтах. 

В цій роботі методами скануючої електронної мікроскопії (СЕМ), енерго-

дисперсійного аналізу, раманівської спектроскопії, електронного парамагнітного резонансу 

(ЕПР) та термодесорбційної мас-спектроскопії (ТДМС) досліджено локальну структуру, 

магнітні та електронні властивості та термостійкість різних типів вугілля.  

За допомогою СЕМ та ЕДС було досліджено морфологію поверхні зразків та їх 

елементний склад. 

За допомогою раманівської спектроскопії було досліджено структуру різних типів 

вугілля. В усіх отриманих спектрах проявляються характерні для вуглецевих структур D і G 

смуги, які є проявленням коливальних мод атомів sp
2
 - гібридизованого вуглецю. Відомо, що 

важливим параметром характеризації вугілля є величина Vdaf , яка визначає в ньому 

відносний вміст органічних речовин. Результати наших раманівських вимірювань показали, 

що в залежності від величини Vdaf  співвідношення інтенсивностей смуг D і G суттєво 

змінюється, а саме ID / IG  1/ Vdaf. Показано, що при зростанні Vdaf зростає інтенсивність 

фотолюмінесценції, зумовленої органічними рештками у вугіллі. 

ЕПР дослідження зразків вугілля дозволили встановити, що суттєве уширення ЕПР 

лінії зумовлене наявністю атомів О2 в відкритих порах вугілля. Дійсно, вакуумний відпал 

при 550 °С призводив до часткової піролізації зразків, при якій відбувалися втрати кисню у 

відкритих порах, що відповідно призводило до звуження ширини ЕПР лінії, зміни 

провідності та пористості в зразках. 

Методом ТДМС було досліджено процеси термічної деструкції у вугіллі, в залежності від 

величини Vdaf. Було встановлено, що викидонебезпечні пласти вугілля характеризуються 

більш високим вмістом заліза, кисню та сірки. 

Таким чином в роботі проведено комплексне дослідження різних типів вугілля і 

встановлено кореляції між оптичними та структурними властивостями з одного боку, та 

елементним складом з іншого. Також з даних ЕПР були визначені коефіцієнти дифузії газів. 
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Титанові імпланти, які останнім часом широко застосовуються в ортопедії та 

стоматології, мають хороші механічні властивості. Проте, при вживленні в живий організм, 

інколи виникають певні проблеми, пов’язані з їх відчуженням. Для покращення 

біосумісності імплантів з живими тканинами їх покривають спеціальними кераміками, до 

складу більшості з яких входять фосфати кальцію, зокрема, апатит. При виготоврення таких 

покриттів використовуються різні методи. Найбільшого розповсюдження серед них 

отримали плазмове та лазерне напилення, що обумовлене тим, що вони забезпечують 

хорошу адгезію кераміки до металу імпланта. Характерною особливістю зазначених методів 

напилення є те, що в процесі виготовлення покриттів вихідний матеріал зазнає дії високих 

температур, що може призводити до змін структури та властивостей останнього. Тому 

знання про характер цих змін під дією високої температури відкриває можливості контролю 

властивостей покриттів, а значить і якості імплантів. В даній роботі методами КР та ЕПР 

спектроскопії проведені дослідження змін структури карбонат-вмісного гідроксилапатиту, 

обумовлені температурним відпалом. 

Методом КР спектроскопії встановлено, що температурний відпал до 700
0
С призводить 

до покращення структури ГАП, зокрема, виходу захопленої граткою молекулярної води, та 

збільшенню кристалічності порошку ГАП. Подальше підвищення температури відпалу 

спричинює появу додаткових ліній КР, які пояснені утворенням в матеріалі нових 

структурних фаз – оксиапатиту та тетракальцій фосфату. 

ЕПР дослідження -опромінених порошків ГАП, попередньо відпалених при різних 

температурах, показали, що відпал до 400-500
0
С приводить до покращення кристалічної 

структури ГАП. При підвищенні температури відпалу в спектрах ЕПР спостерігаються 

сигнали, які свідчать про локальні порушення структури ГАП поблизу осі 6-го порядку і 

утворення дефектів типу вакансій ОН груп та центрів О3
-
. При температурах відпалу вище 

800
0
С в спетрах ЕПР проявляються сигнали від дефектів, які є нетиповими для ГАП, що 

може свідчити про серйозну перебудову структури матеріалу. Можливо, ці дефекти пов’язані 

з утворенням нової фази - тетракальція фосфату. 
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Серед широкого спектру дослідження властивовостей нанооксидів та композитів на 

їхній основі чільне місце займає вивчення процесів інтеркаляції та деінтеркаляції іонів літію 

в структурних каналах, які використовуються для виготовлення літій-іонних джерел 

струму[1-5]. Ці процеси істотно залежать від взаємодії іонів літію з атомами кристало-

структурних каналів та поверхневих шарів наночастинок, яка визначається зарядовим станом 

та електронною структурою цих атомів.  Тому необхідне вивчення енергетичного та 

зарядового розподілу валентних електронів в залежності від складу сумішей x-Al2O3+y-α-

Fe2O3 (x=0.2; 0.5; 0.8,  y=0.8; 0.5; 0.2) та механоактиваційного синтезу композитів на їх 

основі. 

В результаті досліджень спостерігалося зниження заселеності Op- та Alsd- 

електронних станів, що може бути наслідком переносу електронів від Al2O3 в гібридні 

електронні стани Fe2O3. Таке припущення цілком можливе, оскільки електронив Fe2O3 

будучи сильно гібридизованими знаходяться нижче по енергії ніж незв’язуючі електрони, що 

заселяють іони кисню в Al2O3. Зокрема ці електрони можуть пересилятися на Fe3d-стани 

поблизу стелі валентної зони, густина яких значно нижча ніж Op-станів в Fe2O3.  

Зміна енергетичного розподілу в результаті механоактивації сумішей може бути 

наслідком того, що наночастинки Al2O3 при високих локальних тисках проникають в 

набагато м'якші і крупніші нанозерна Fe2O3, оскільки мікротвердість Al2O3 в декілька раз 

більша [6] особливо при високих  локальних температурах, які виникають під час 

механоактивації, що очевидно приводить до нашарування дрібніших і твердіших 

нанокристалітів оксиду алюмінію на більш крупніші нанокристаліти оксиду заліза.   

Збільшення енергії зв’язку електронів з іонами таких композитів повинно сприяти 

більшій ступені інтер та деінтеркаляціїї іонів літію в структурні канали та пори, оскільки при 

взаємодії Li
+
 з іонами кисню імовірність їх рекомбінації знижується. Тому при деінтеркаляції, 

тобто розряді, із матеріалу катоду повинно виходити більше число носіїв струму Li
+
. Це 

підтверджується результатом порівняння зарядових ємностей звичайної та 

механоактивованої суміші складу 0,8Al2O3+0,2Fe2O3. 

[1] Ya.V. Zaulychnyy, V.Ya Ilkiv, V.I. Zarko, М.V. Karpetz, М.V. Pereginiak, S.S. Petrovska, V.М. 
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[2] B.K.Ostafiychuk, O.V.Kopayev, I.M.Gasyuk. Functional Materials, 6, No.4 P.686-690(1999). 

[3] Бойчук А. М., Гасюк І. М.,Яворський Ю. В., Угорчук В. В. Пат. 72404 Україна, МПК 

C01D 15/00, H01L 21/00 № u 2011 08611; заявл. 11.07.11; опубл. 27.08.2012, Бюл. № 

16. 

[4] Б. К. Остафійчук, І. М. Гасюк, Л. С. Кайкан, Б. Я. Депутат, О. В. Морушко.,  Фізика і 

хімія твердого тіла, № 1/4 (2006). 

[5] В.О. Коцюбинський, В.В. Мокляк, І.Ф. Миронюк, В.Л. Челядин1, К.Б. Остафійчук, Н.І. 

Нагірна, І.В. Урубков., Фізика і хімія твердого тіла, Т. 10, № 3, 565 (2009). 

[6] Гладкий Я.Н.,Лисовой Е.Н., Проблеми трибології (Problems of Tribology), № 2, c. 82-89 

(2013). 
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Полупроводники А
IV

B
VI

 (PbS, PbSe, PbTe) перспективны для устройств 

термоэлектричества и инфракрасной техники. Рассмотрено влияния технологических 

устройств синтеза этих соединений, отклонения от стехиометрии и состава твердых 

растворов на термоэлектрические параметры. 

Образцы синтезированы методом вакуумной сублимации в кварцевых ампулах. 

Исследования термоэлектрических свойств проведены в интервале температур (400 … 670)К. 

Использованы прижимные контакты, качество которых контролировали в процессе 

измерений. 

В результате синтеза кристаллов PbTe был получен неустойчивый тип проводимости 

соединения, как вдоль так и поперѐк образца с коэффициентом термоэдс  =173 мкВ/К. 

Введением примеси Ge в состав соединение удалось достичь устойчивого электронного типа 

проводимости. Для улучшения однородности твѐрдого раствора, соединения в ампулах 

перемешивались механически. Электропечь в процессе синтеза совершала вертикальные 

колебания на угол 15 с периодом 300с. Охлаждение ампулы проводили при вертикальном 

положении печи.  

Изменения состава твердых растворов PbxGe1-xTe (при 0,01<x<0,1) приводит к 

получению образцов с устойчивым n-типом проводимости и улучшением коэффициента 

термоэдс  от 290 до 320 мкВ/К, а также практически одинаковыми термодинамическими 

характеристиками. Исходные образцы PbS и PbSe имели p-тип проводимости. Увеличения 

содержания компоненты А на 10 % позволяет получать образцы инверсного типа 

проводимости с =(270 – 320) мкВ/К. Увеличения содержания компоненты В на 10 % 

сохраняет исходный p-тип проводимости с увеличением а на 5 %. 

Анализируются процессы, обусловливающие такие изменения свойств соединений. 
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For millions of years the Sun is stable and secure source of energy on the Earth. However, 

the flow of radiant energy in a particular area is not permanent and stable. It depends on the latitude 

and transparency of the Earth's atmosphere and varies depending on the characteristics of diurnal 

and annual motion of the Earth [1]. For maximum photovoltaic (PV) transformation efficiency of 

solar energy the systems of tracking the position of the sun are used. Orientation of PV-modules 

perpendicular to the sunbeams gives extra 30-40% of electricity in comparison with solar modules 

mounted in a fixed position horizontally or at an angle toward the Sun [2]. 

Two-axial facet system installation of PV-modules is one of the most effective two-axial 

solar tracking systems. It provides PV-modules rotation around two axes tracking the movement of 

the sun across the sky. The change of the tilting angle of PV-modules in Polar system of orientation, 

which is responsible for seasonal movement of the sun, is not too fast, this angle varies from ± 23.6 

degrees throughout the year. However, rotation around an axis that is responsible for the daily 

movement is much faster - with angular velocity one revolution per day i.e. 15 angular degrees per 

hour [3]. 

Tracking systems are driven by actuators that use various physical principles and must meet 

the following requirements: 1) energy consumption for actuators operation must be smaller than the 

energy efficiency of solar cell they operate; 2) mechanical system that consists of actuators must be 

resistant to wind loads and must ensure efficient operation at low speeds; 3) must be simple in 

design and maintenance, and ensure long self-contained operation. 

Actuators based on DC-motors are the most common. These motors are inexpensive, 

reliable in operation, but require complex reducing gears and kinematic system that provides 

rotational velocities and low maintenance with wind loads [4]. However, actuators based on 

piezoelectric motors have many significant advantages: 1) low energy consumption, 2) high torque 

moment without using of reducing gears, 3) large braking torque at a standstill, 4) small size and 

weight, 5) a wide range of speed control by motor driver. This is what was determining in the 

choice of an engine to drive the solar tracking system. 

The work of a model of gearless two-axial facet system installation of PV-modules with 

mechanical synchronization and actuators based on piezoelectric motors was carried out and studied 

in real-life environment. The result of the study confirmed the prospects of using this approach to 

improve the energy efficiency of PV-modules. 

 

[1] Handbook of Photovoltaic Science and Engineering. Edited by A. Luque, S. Hegedus // 

Wiley – 2003. – 1168 p. 

[2] B.E. Paton, M.I. Klyui, O.E. Korotynsky, A.V. Makarov, Yu.O. Trubitcyn, V.O. Ganus. 

The results of field measurements of the solar radiation intensity in Kyiv // Reports of the National 

Academy of Sciences of Ukraine, 2014. – Vol. 8. – P. 77-84. 

[3] A. Makarov, V. Ganus, V. Dykusha, V. Gorbulyk. Synchronized facet system of solar 

modules installation // Renewable Energy, 2013. – Iss. 34. – Vol. 3. – P. 39-43. 

[4] http://www.solar-tracking.com/ 
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 Технології концентрування сонячного світла  − ефективний шлях до зниження вартості 

фотоелектричної енергії, який дозволяє використовувати невеликі, проте високоефективні 

елементи. Створення матеріалів, які можуть бути активними елементами таких систем та 

розробка принципів на основі яких вони будуть створюватися, є актуальним завданням 

сучасного матеріалознавства. У цьому контексті важливим є створення структур, які здатні 

ефективно концентрувати та перетворювати енергію сонячного спектра – люмінесцентних 

концентраторів сонячного світла.  

У нашій роботі проведено дослідження оптичних властивостей багатошарових 

полімерних плівок на основі нанокристалів CdTe, одержаних методом пошарової самозбірки 

протилежно заряджених компонентів, які можуть бути використані як люмінесцентні 

концентратори сонячної енергії.  

Запропоновано метод дослідження ефективності адсорбції полікатіонів на твердій 

підкладці, який передбачає використання плазмонних наночастинок срібла у якості маркерів 

нанесення полімеру для мікроскопії темного поля. Отримано уявну ізотерму адсорбції 

полікатіону полі(діметидиаліламоній хлориду) на поверхні скляної підкладки та показано, 

що найефективніше вказаний полімер адсорбується із розчину, концентрацією 0,125%, що 

зумовлено конформаційними змінами макромолекул за вищих концентрацій розчину 

поліелектроліту. Із даних атомно-силової мікроскопії видно, що найбільш тонкий та 

рівномірний шар полікатіону із мінімальною шорсткістю поверхні формується за 

концентрації розчину саме 0,125%, що добре узгоджується із результатами попереднього 

дослідження.  

Досліджено вплив часу витримки підкладки із попереднім шаром полімеру у 

колоїдному розчині нанокристалів CdTe на ефективність поглинання світла одержуваних 

композитних плівок. Показано, що впровадження нанокристалів у полімерну матрицю під 

час осадження плівок є зворотнім – динамічна рівновага між процесами адсорбції та 

десорбції квантових точок встановлюється приблизно через 100 с витримки підкладки у 

колоїдному розчині, концентрацією 10
-6

 моль/л.  

Показано, що ефективність процесів резонансного трансферу енергії від менших до 

більших квантових точок у полімерній плівці на 60 – 80 % вища, ніж у колоїдному розчині, 

що зумовлено значним збільшенням концентрації нанокристалів у полімерній матриці (до 

0,08 моль/л) та, як наслідок, суттєвим зменшенням відстані між сусідніми наночастинками.  

Досліджено вплив температури на оптичні властивості композитних плівок. Показано, 

що температурна чутливість  нанокристалів CdTe у полімерній матриці дещо нижча, ніж у 

колоїдному розчині, що зумовлено меншими термічним напругами, які виникають внаслідок 

теплового розширення оточуючого середовища. Проте полімерні плівки із квантовим 

точками перспективні для  використання за низьких температур (досліджуваний діапазон від 

-180 до +500С, проте добра відтворюваність характерна для температур від 00С і нижче), 

адже в цій області температурні залежності енергії максимуму фотолюмінесценції є 

лінійними та добре відтворюваними. 

Досліджено фотостабільність полімерних композитів що містять нанокристали CdTe 

різного розміру та ефективність транспортування люмінесцентного світла у середовищі 

плівкового концентратора із напівпровідниковими та металічними наночастинками; показано, 

що присутність наночастинок срібла не призводить до збільшення оптичних втрат. 
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Успішна реалізація й впровадження струменевого друку в галузі виробництва 

різноманітних електрокерамічних пристроїв залежить від розроблення витратного матеріалу 

із необхідними функціональними властивостями. Склад функціонального матеріалу має 

вирішальне значення, оскільки він визначає здатність чорнила до краплеутворення, 

розподільну здатність, механізм утворення та профіль поверхні надрукованого об’єкту, а 

також ступінь його зчеплення з підкладкою [1-2]. У цій роботі проведено підбір 

оптимального складу чорнил на основі BaTiO3 для термічного струменевого принтера, а 

також ретельний аналіз їхніх фізико-хімічних характеристик. 

З метою вивчення впливу природи рідини на поведінку суспензій було проведено 

порівняльне дослідження седиментаційних характеристик 5% суспензій BaTiO3 у ряді 

нижчих аліфатичних спиртів. Вибір одноатомних спиртів у якості сольвентних носіїв 

пов’язаний зі значною спорідненістю цих розчинників із нанопорошком титанату барію. 

Крім того, первинні спирти аліфатичного ряду мають відносно високу температуру кипіння, 

низьку в’язкість та оптимальну швидкість випаровування. Було показано, що найкращу 

стабільність проявляли зразки, виготовлені в середовищі етилового, пропілового та 

бутилового спиртів. 

Підбір оптимального дисперсанту проводили з низки неіонних  низькомолекулярних 

дисперсантів, що відносяться до симетричних гліколів аліфатичного ряду з кінцевими 

гідроксильними групами. Аналіз кінетичних кривих седиментації показав, що ефективність 

стабілізації 5% бутанольних дисперсних систем у присутності насичених лінійних 

алкандіолів загалом є дещо вищою за відповідні зразки деагреговані за допомогою 

олігоалкіленгліколів. При чому зростання довжини молекули стабілізуючого агента 

закономірно супроводжується послабленням її диспергуючої здатності. Подібна поведінка 

цілком узгоджується із «правилом зрівнювання полярностей» Ребіндера, відповідно до якого 

процес автокоагуляції суспензій посилюється зі збільшенням різниці полярностей твердої та 

рідкої фаз. 

Кінцевий вміст функціональних компонентів керамічних чорнил уточнювали 

відповідно до реологічних властивостей комерційно доступного чорнила. Отримані криві 

течії досліджуваних зразків свідчать, що зі збільшенням масового співвідношення порошок-

дисперсант, доданого в об’єм дисперсії, спостерігалося зміщення параметрів потоку системи 

в область більш дилатантних значень, а також відбувалося скорочення тривалості початкової 

ділянки ньютонівської течії. Загалом дослідження показали, 5% бутанолова суспензія BaTiO3, 

стабілізована в присутності 20% дисперсанту володіє реологічними характеристиками, 

ідентичними до промислового зразка. 

Оптимізоване чорнило було надруковане на гнучку поліестерну підкладку за 

допомогою термічного струменевого принтера Сanon IP2700. Результати оптичної 

профілометрії поверхні свідчать, що висота надрукованої тришарової плівки BaTiO3 

становить 260 нм, а характеристичні параметри шорсткості поверхні Ra і Rz мають значення 

відповідно 20,3 нм та 70,6 нм. 

 

[1]. Кирпаль Р.О., Рагуля А.В. // Нанострукт. материаловед. 2013. №2. С. 39-49. 

[2]. Кирпаль Р.О., Рагуля А.В. // Нанострукт. материаловед. 2014. №1. С. 27-35. 
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В багатьох наукових дослідженнях повідомляється про так званий ефект плазмонного 

підсилення флюоресценції (ППФ), який індукується локалізованим поверхневим плазмонним 

резонансом (ЛППР) на високопровідних металевих (золото, срібло) плазмон-генеруючих 

наноструктурах (ПГН). Висока напруженість електромагнітного поля навколо наночастинки 

в режимі ЛППР спричиняє зміну флюоресцентного випромінювання молекули флюорофора, 

розташованого поблизу неї. Підсилення флюоресценції барвників істотно залежить від 

ступеню резонансної передачі енергії плазмона від наноструктурованої металевої поверхні 

до розташованої поблизу молекули барвника, форми та розмірів наноструктур, відстані 

молекули барвника від їхньої поверхні, а також від характеристик молекули (квантового 

виходу та часу перебування у збудженому стані) [1-2]. 

Сенсорним елементом в методиці ППФ є плазмонна поверхня – наночип –

впорядкований або невпорядкований масив високопровідних наноструктур. Для отримання 

наночипів використовуються декілька технологічних підходів: наноімпринт літографія, 

інтерференційна літографія, вакуумне напилення острівцевих плівок та ін [3]. При цьому, 

для отримання підсиленого сигналу важливим елементом є діелектричне покриття, за 

рахунок якого реалізується дистанціювання молекули барвника від ПГН. Найбільш 

поширеними методами формування таких покриттів є layer-by-layer (LbL) метод та 

нанесення оксидів методами термічного вакуумного напилення чи атомно-шарового 

осадження. 

В даній роботі, з використанням спектроскопії поглинання та флюоресцентної 

спектроскопії показано можливість використання діелектричних шарів, осаджених на ПГН 

золота та срібла, для отримання ППФ барвника, що знаходиться в зоні ближньопольової 

взаємодії з ПГН, та проведено дослідження сигналу флюоресценції барвника порфірину, 

віддаленого від наноструктур срібла на визначені відстані за допомогою полімерного 

покриття. Для отримання підсиленого флюоресцентного сигналу в роботі були використані 

невпорядковані наноструктури срібла, що генерують ЛППР у видимій області (460-480 нм). 

Для реєстрації ППФ-випромінювання використано розроблений та запатентований авторами 

компактний лазерний флюориметр Fluorotest
Nano

 [4].  
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Нанорозмірні шари контактних структур напівпровідникових приладів, працюючих в 

міліметровому діапазоні довжин хвиль, можуть руйнуватися при досягненні високих 

температур, тому є важливим знання температурної залежності питомого контактного опору 

ρс(Т) омічних контактів в широкому температурному інтервалі. Спостережувані аномальні 

залежності ρс(Т) – збільшення ρс з ростом температури – не пояснюються класичними 

механізмами струмопереносу. 

Аномальні ρс(Т) несуперечливо пояснюються механізмами формування омічних 

контактів з великою густиною дислокацій заповнених провідним матеріалом (металевими 

шунтами) контактної металізації [1], які виникають на межі поділу за рахунок різниці 

параметрів кристалічних ґраток, коефіцієнтів термічного розширення, режимів 

термообробки та попередніх обробок поверхонь контактоутворюючих матеріалів, і 

формування омічних контактів зі сходинкою легування n
+
–n-Si [2], тобто легування тонкого 

приповерхневого шару напівпровідникового матеріалу. Густина дислокацій в приконтактній 

області кремнію, визначена за ямками травлення після видалення контактної металізації, 

складала ≥10
7
 см

-2
. 

Моделлю для розуміння механізму з великою густиною дислокацій може слугувати 

система, що складається з масиву металевих шунтів з малим радіусом їх кривизни (~2∙10
-8

 

см), а особливостями реалізації є: 1) виникнення на границі розділу напівпровідник – торець 

металевого шунта великої напруженості електричного поля; 2) існування в області торця 

шунта потенціальної ями для електронів із-за великої величини потенціалу сил дзеркального 

відображення, який за знаком протилежний знаку потенціалу Шотткі; 3) обмеження 

протікаючого струму дифузійним підводом електронів, тобто ρс(Т)~1/μ(Т), де μ(Т) – 

температурна залежність рухливості електронів. 

Використання великих рівнів легування n
+
-шару в системі метал–n

+
–n-Si реалізує 

тунельний механізм струмопереносу, що забезпечує омічність контакту. Проте в дійсності зі 

збільшенням величини n
+
 зростає і густина структурних дефектів (дислокацій). Тому 

потрібно обмежувати величину n
+
 внаслідок чого механізм струмопереносу через контакт 

буде в кращому випадку термопольовим. При цьому товщина сильно легованої області, в 

якій має місце виродження електронів, повинна перевищувати товщину шару Шотткі. Тому 

питомий контактний опір можна представити у вигляді послідовного з'єднання двох опорів 

ρс = ρс1 + ρс2, де ρс1 – опір, пов'язаний з польовим проходженням електронів через бар’єр на 

межі сильно легованого напівпровідника з металом, а ρс2 – опір слабо легованої області. 

Залежності ρс(Т) омічних контактів зі сходинкою легування є аномальними (зростаючими зі 

збільшенням температури вимірювання), це пов’язано з реалізацією збагачуючого вигину 

зон у слабо легованій n-області Si на межі її із n
+
-шаром. 

Отже, механізми формування омічних контактів з великою густиною дислокацій і 

формування омічних контактів зі сходинкою легування n
+
–n-Si забезпечують виключно 

омічний контакт, а для його реалізації необхідно виконання умови ρс2 >> ρc1. 

 

Використана література 
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Біологічні сенсори (біосенсори) є основою для створення аналітичних приладів для 

моніторингу шкідливих мікроорганізмів, бактерій, вірусів та ефективного лікування 

захворювань викликаних ними. В основі роботи біосенсорів лежить реакція антиген-антитіло. 

Ключовим фактором для успішної роботи біосенсора є закріплення (іммобілізація) однієї з 

пари взаємодіючих молекул (зазвичай антитіла), яку прийнято називати рецептором, на 

чутливій поверхні біосенсора [1].  

Існує два види іммобілізації: безпосередня і за допомогою лінкера. Безпосередня 

іммобілізація використовується рідко, бо не задовільняє вимогам відтворюваності, 

стабільності та збереження нативного (природного, незруйнованого) стану  рецептора [2]. 

Найбільш поширеною є іммобілізація за допомогою лінкера, котрий представляє собою 

самовпорядковані шари алкантіолів (SAM) [3] або декстранові матриці (DM) [4]. Недоліками 

цих лінкерів є тривалий час формування шару лінкера, деградація лінкера під дією УФ 

випромінення і темератур вищих за 70 
0
С [5]. Альтернативним лінкером є тонкий шар 

карбоксильних чи амінних груп отриманих полімеризацією в плазмі [6], котрий формується 

значно швидше,  має меншу вартість та більш стійкий до високих температур [7].  

Найбільш перспективним і чутливим методом дослідження біохімічних реакцій є 

поверхневий плазмонний резонанс (ППР) [8]. В ППР біосенсорах лінкером переважно 

виступає SAM та DM. Нами було запропоновано застосувати плазмополімерні карбоксильні 

групи у якості лінкерів для ППР біосенсорів, оскільки в літературі відсутня інформація по їх 

застосуванню в ППР біосенсорах. Плазмополімерні шари були отримані в лабораторії 

CEITEC Університета Масарика (Брно, Чеська Республіка). Дослідження плазмополімерних 

лінкерів на ППР рефрактометрі «ПЛАЗМОН-6» показало високу стійкість 

плазмополімерного лінкера в розчинах з pH 4.0 – 8.5, а також нативність та стабільність 

рецептора при іммобілізації на чутливу поверхню біосенсора.  

Таким чином, плазмаполімерний лінкер може цілком замінити самовпорядковані 

шари алкантіолів або декстранові матриці в біосенсорах на явищі ППР. 
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Досліджувався вплив наночасток золота у складі ферментної мамбрани на величину 

відгуків біосенсора. Була проведена серія експериментів з вивчення впливу наночастинок 

золота на ферментну активність мембран.  

Досліджені наступні групи біосенсорів: 

1. Ферментна мембрана - іммобілізація 5% БуХЕ (фермент-бутирилхолінестераза) в 

суміші з колоїдним розчином золотих наночасток у співвідношенні 1:1; референтна 

мембрана - 5% БСА (референтний фермент - бичачий сироватковий альбумін). 

2. Ферментна мембрана - 2.5% БуХЕ; референтна мембрана - 5%. 

3. Ферментна мембрана - суміш 5% БуХЕ з колоїдним розчином золотих 

наночастинок у співвідношенні 1:1; референтна мембрана - суміш 10% БСА з розчином 

золотих наночастинок (1:1); кінцеву концентрацію за ферментом отримували 2.5% мембрани. 

4. Ферментна мембрана - суміш 5% БуХЕ з H2O (1:1); референтна мембрана - 10% 

БСА в суміші з водою 1:1. 

5. Проведена силанізація перетворювачів і на модифіковану поверхню наносились 

мембрани: ферментна мембрана мембрана 5% БуХЕ з колоїдним розчином золотих 

наночастинок у співвідношенні 1:1; референтна мембрана - суміш 10% БСА з розчином 

золотих наночастинок (1:1). 

 

Таблиця 1. Відгуки модифікованих і не модифікованих ІСПТ наночастинками золота.  
 Тестові відгуки сенсорів, мкА 

Метод іммобілізації 1 2 3 4 5 

#020 18.7 ± 0.9 4.5 ± 0.5 6.8 ±  0.1 6.9 ± 0.2 13.5 ± 0.3 

#021 1.1 ± 0.1 8.3 ± 0.1 20.8 ± 0.1 3.0 ± 0.2 24.9 ± 3.1 

#023 27.6 ± 5.5 3.5 ± 0.2 24.5 ± 0.2 8.4 ± 0.1 18.5 ± 0.2 

#254 14.6 ± 0.1 4.8 ± 0.2 13.2 ±0.4 6.7 ± 0.2 18.3 ± 0.6 

#255 5.1 ± 0.1 4.9 ± 0.4 15.2 ± 0.2 7.1 ± 0.2 27.4 ± 0.2 

#256 6.1 ± 1.1 5.2 ± 0.2 28.0 ± 0.5 8.5 ± 0.3 - 

 

З отриманих експериментальних даних видно, що використання у складі 

біоселективного елементу наночастинок золота призводить до помітної зміни результатів. 

Якщо при звичайній іммобілізації (метод 2), тестові відгуки сенсорів на 1 мМ БуХХл 

(субстрат-бутирилхолінхлорид) не перевищували 8 мкА, то при додаванні у робочу 

ферментну мембрану наночастинок золота тестові відгуки зросли до 18-27 мкА у деяких 

датчиків. При додаванні колоїдного розчину золота в обидві мембрани, ферментну та 

референтну (метод 3), можна спостерігати ще більш певне збільшення відгуків. 

Використання наночасток золота для модифікації біоселективних елементів 

призводить до значного збільшення робочих відгуку біосенсора. Продовження роботи – 

визначення лінійного діапазону відгуків модифікованих золотими наночастинками 

біосенсорів. Якщо лінійний діапазон модифікованих біосенсорів буде не менший ніж не 

модифікованих, то такий сенсор можна використовувати у якості удосконаленого варіанту 

для аналізатору загальної токсичності розчинів. 
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 Розвиток сучасної технології зумовлює потребу в нових методах нанолітографії. 

Однією з методик, що здатна задовольнити цим вимогам є механічна нанолітографія, що 

проводиться з допомогою вістря зонда, керованого атомно-силовим мікроскопом(АСМ) –  

скануюча зондова літографія (СЗЛ). Така методика відзначається низькою вартістю, 

універсальністю, відсутністю великої кількості підготовчих операції (як, наприклад, 

фотолітографія) і можливістю отримання шаблонів будь-якої складності (Рис.1), і тому може 

бути корисною також в різних галузях сучасної науки для створення наноструктурованих 

лабораторних зразків. Потрібно також зауважити, що оскільки СЗЛ базується на методиці 

АСМ, то процес літографії і контролю робочої поверхі виконується в одному циклі і не 

потребує додаткових операцій.  Для проведення нанолітографії був підібраний оптимальний 

зонд АСМ із найменшим кутом при вершині вістря ~20°. Для описання взаємодії вістря 

зонду і поверхні була використана модель Герца. Також була вирішена задача корекції 

викривлень нанесеного зображення внаслідок кріпів і дрейфів п’єзосканера шляхом введення 

матриці поправок. 

 Запис зображень здійснювався на двошаровому халькогенідному резисті, нанесеному 

на кремнієву пластину. Верхній шар виготовлено із м’якого матеріалу товщиною 5-15нм. 

Нижній шар виготовлено із твердого матеріалу, товщиною 50-200нм. Шаблон який отримано 

у верхньому шарі, за допомогою селективного травлення переноситься на всю товщину 

нижнього шару. Дана методика дозволяє отримувати шаблони будь-якої складності із 

товщиною лінії близько 60нм. Товщину лінії можна зменшити до 5-10нм шляхом 

покращення якості резисту та оптимізації процесу травлення. Подальші дослідження в цьому 

напрямку будуть спрямовані на реалізацію та оптимізацію нанолітографії на поверхні 

електронного резисту та на покращення роздільної здатності отриманих шаблонів.  

 Робота виконана у відділі Електроннозондових методів структурного і елементного 

аналізу напівпровідникових матеріалів і систем у тісній співпраці з відділом Фотохімічних 

явищ в напівпровідниках Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова. 

 
Рис.1 3D зображення(а) та перерізи(б) тестових штрихів у двошаровому  

халькогенідному резисті 
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Ємнісні характеристики анізотипних гетеропереходів n-ТіО2/p-Si 
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Розвиток фізики і технології напівпровідникових гетеропереходів – один із основних 

напрямків дослідження в галузі сучасного матеріалознавства і напівпровідникового 

приладобудування. Чітке розуміння фізичних процесів, які відбуваються у гетеропереходах, 

є запорукою їх успішного застосування для розробки сучасних високоефективних 

електронних приладів. Ємнісні методи дослідження властивостей напівпровідникових 

структур та приладів знайшли широке застосування завдяки своїй зручності та 

інформативності. 

В даній роботі досліджено ємнісні характеристики анізотипних гетеропереходів  

n-ТіО2/p-Si, отриманих нанесенням тонкоплівкового TiO2 на полікристалічні підкладки р-Si 

методом реактивного магнетронного розпилення мішені чистого титану в атмосфері суміші 

аргону і кисню при постійній напрузі в універсальній вакуумній установці Lеybold - Heraeus 

L560. 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.  
Прямолінійна ділянка (рис. 1) 

свідчить про рівномірний розподіл 

нескомпенсованих акцепторів у 

відповідних областях базового матеріалу. 

Проводячи екстраполяцію лінійної 

ділянки до перетину з віссю напруг, 

визначено величину вбудованого 

потенціалу Vbi’ = 1,85 еВ, який більший за 

величину вбудованого потенціалу 

визначеного з прямолінійної ВАХ даного 

гетеропереходу при кімнатній 

температурі (Vbi = 0,98 eВ). Ця відмінність 

обумовлена впливом електрично 

заряджених поверхневих пасток на 

гетерограниці TiO2/Si. Присутність 

електричного заряду захопленого на межі 

розділу гетеропереходу впливає на ширину області просторового заряду і, отже, на бар'єрну 

ємність. 

У даному випадку область просторового заряду розташована в Si ( 2TiOSi dd  ) та 

формується позитивно зарядженими іонізованими донорами. Напруга Vbi', визначена з вольт-

фарадної характеристики, більша ніж вбудована напруга Vbi, яка визначається з ВАХ через 

захоплення електронів (негативний електричний заряд) на межі поділу гетерограниці TiO2/Si. 

Розрахована поверхнева густина захоплених електронів  на межі поділу TiO2/Si має значення 

Nss = 2 · 10
11

 см
-2

. 

 

Рис. 1. Вольт-фарадні характеристики 

гетероструктури n-TiO2/p-Si виміряні при частоті 

змінного сигналу 1 МГц і Т = 300 К. На вставці 

показана еквівалентна схема досліджуваної 

структури з потенціальним бар’єром 

mailto:a.mostoviy@chnu.edu.ua
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Розробка вимірювальних комплексів: основні етапи, труднощі та 

можливі способи їх вирішення 
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Відомо, що під час виконання експерименту з’являється бажання розширити 

можливості діючої установки, або створити новий вимірювальний комплекс. В такому 

випадку було б ідеальним замовити необхідний комплекс розробникам, якби були кошти та 

він продавався саме таким як потрібно для досліджень. Найчастіше ж доводиться обирати 

окремі вимірювальні вузли з питань доцільності та співвідношення якості до вартості. Тому 

першим етапом є логічна схема комплексу в завершеному вигляді, та мінімальному – коли 

після виконання першого наближення комплексу вже можна буде отримувати результати. 

Якраз детальність та чіткість планування на першому етапі нерідко є запорукою швидкого 

виконання наступних етапів без їх перероблення. 

Другим етапом є збирання необхідної апаратури для першого наближення. При цьому 

варто звернути увагу, що часто апаратура яка є автоматизована коштує значно дорожче за 

апаратуру з можливістю автоматизації. Однак, окрім купівлі можна отримати апаратуру 

просто почавши її шукати – під час доповіді ми зупинимось на цьому моменті докладніше. 

Третій етап полягає у об’єднання апаратури в єдиний комплекс. І, хоча він виглядає 

складним для реалізації початківцем, при чіткому плануванні задачі та розбиття її елементів 

на окремі підзадачі він може бути реалізований впертим аспірантом. Необхідні при цьому 

базові вміння з радіомоделювання та користування пошуковими службами інтернету.  

Сучасний розвиток обчислювальної техніки вимагає четвертий етап – автоматизація 

комплексу з передачею даних на ПЕОМ та їх подальшою обробкою. Він вимагає базових 

знань з програмування, та створення узгодження між готовою апаратурою та ПЕОМ за 

допомогою аналого-цифрових перетворювачів та цифрових цигналів. Можлива поступова 

реалізація цих двох етапів – по мірі виконання окремих вузлів на третьому етапі одразу 

проводити їх автоматизацію, перевіряючи коректність виконання. Однією з особливостей 

даного етапу є розробка власного протоколу обміну даними між комплексом та ПЕОМ, який 

полегшує проектування. 

Для спрощення двох останніх етапів та економії часу нами було розроблено на базі 

мікроконтролерів плату з автоматизації [1], яка містить з одного боку достатню базу для 

підключення ряду приладів та заведення і виведення ряду сигналів – як аналогових так і 

цифрових. З іншого боку вона має базову програму на ПЕОМ для перевірки та початкового 

запуску. Відкрита готова бібліотека процедур також дозволяє розширяти базову програму до 

необхідних меж. 

Останній етап полягає в перевірці та відпрацювання роботи комплексу.  

На прикладі розробок універсальних блоків [1] і вимірювальних комплексів: 

"установки для вимірювання теплового опору мікрохвильових діодів та світлодіодів"[2], 

"автоматизованого комплексу для вимірювання параметрів субмікронних 

напівпровідникових приладів і структур" та ін. продемонстровано дійсність запропонованої 

концепції розробок вимірювальних комплексів. 

1. В.В. Шинкаренко, Я.Я. Кудрик. Універсальні блоки для автоматизації вимірювань // Зб. 

тез конф. молод. вчених з фізики н/п "Лашкарьовські читання - 2014" з міжн. участю, Київ, 2-

4 квітня 2014 року, Україна. – К: Видавниче підприємство "Едельвейс", 2014. - с. 251. 

2. Патент на корисну модель UA 88970 Україна, Спосіб прогнозування деградації 

світлодіодів та світлодіодних модулів / О.Є. Бєляєв, Р.В. Конакова, Я.Я. Кудрик, В.М. 

Сорокін, В.В. Шинкаренко В.М. Шеремет; опубл. 10.04.2014, Бюл. №7 
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Механізм розбалансування блоків суперконденсаторів та 

зовнішні балансуючі пристрої. 
 

Гавриков Д. С. 
 

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

 

Суперконденсатори – нові високопотужні джерела живлення, які за своїми 

питомими параметрами займають проміжне місце між акумуляторами та конденсаторами. На 

сьогоднішній день суперконденсатори знайшли широке застосування в нашому 

повсякденному житті. Їх використовують починаючи з дитячих іграшок і закінчуючи 

космосом. 

Поряд з вагомими позитивними властивостями СК, які доповнюють акумулятори та 

інші відновлювані джерела живлення, у CК є суттєвий недолік – низька робоча напруга. Це 

викликає необхідність використовувати не окремі СК а блоки послідовно з’єднаних СК. 

Використання блоків СК апріорі передбачає збалансованість елементів всередині блоку. 

Побудова такого балансуючого пристрою безпосередньо пов'язана з вивченням процесів, що 

призводять до розбалансування СК всередині блоку.  

 Для визначення механізму саморозряду був зібраний блок СК ємністю 60 Ф та 

робочою напругою 12,5 В. В результаті проведення серії експериментів було встановлено, 

що основний механізм, який призводить до розбалансування – розряд паразитних 

мікродомішок за механізмом «шаттл». Визначення механізму саморозряду дозволило 

визначити балансуючі струми в зовнішньому балансуючому пристрою. 

На теперішній час існують два основних методи балансування блоків 

суперконденсаторів. Ці методи  отримали в літературі назви ―пасивний‖ та ―активний‖ метод. 

Ідея пасивного методу полягає в розряді елементів блоку суперконденсаторів, які 

мають більшу напругу більшими струмами. Зазвичай це роблять через активні ланцюжки, що 

розсіюють енергію. Конструктивно ці ланцюжки можуть бути інтегровані в блок 

суперконденсаторів або поміщатися у зовнішній мікросхемі. 

В активному методі балансування відбувається шляхом передачі енергії від 

суперконденсаторів з великим зарядом до суперконденсаторів із меншим зарядом. В якості 

допоміжних елементів, через які відбувається передача заряду між суперконденсаторами 

використовуються індуктивності або ємності. Втрати енергії в цих елементах вкрай незначні. 

В роботі проаналізовані обидва методи балансування.  

В результаті проведеної роботи було встановлено: 

1 Основними причинами, що призводять до розбалансування можна вважати ефект 

перерозподілу заряду по поверхні енергонакопичуючої складової електродів та 

струмом самовитоку за механізмом ―шаттл‖. 

2 При розрахунках параметрів балансуючого пристрою струм, що проходить через 

нього, повинен бути більше ніж струм розбалансування. Отримані данні дозволили 

оцінити величину струмів самовитоку, що приводять до розбалансування. 

Зазначений питомій струм розбалансування змінюється в межах одного 

мікроампера  на фараду. 

3 Показано, що активний балансуючій пристрій за всіма показниками більш ефективний 

ніж пасивний. Доведено, що він спроможний ефективно працювати в широкому 

температурному діапазоні від -40 
0
С до + 60 

0
С. 
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Технологія еліптичних кривих Едвардса для групового 

цифрового підпису 
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Київський університет ім. Б. Грінченка, is@kubg.edu.ua 

 

При  розробці протоколів та алгоритмів групового цифрового підпису (ГЦП) на 

першому етапі потрібно визначитись, яку технологію (або математичний апарат) доцільно 

для цього застосовувати. Для корпоративного ГЦП в межах невеликих установ така 

технологія має задовольняти таким вимогам: заданий рівень безпеки, зручне програмування, 

висока швидкість формування і перевірки  ГЦП, грамотне супроводження роботи системи 

ГЦП  та ін.  

В найбільшому ступені цим вимогам сьогодні задовольняють еліптичні криві у формі 

Едвардса над простим полем Галуа Fp, p  2
163

[1,2]. 

Автори роботи [1] для еліптичної кривої у формі 

                                       x
2 

+ y
2
 = e

2
(1 + dx

2
y

2
)                                                                (1) 

над кінцевим полем характеристики p ≠ 2 визначили властивості універсального закону 

додавання точок  

                                                                 (2) 

Головною властивістю цього закону є його повнота [1, 2]. Для форми (1) кривої вже не 

потрібні два закони додавання для різних і співпадаючих точок, як для кривої у формі 

Веєрштраса. Закон здвоєння точки стає окремим випадком (2) 

                                                                                             (3)      

      Іншою важливою перевагою форми кривої (1) є заміна точки на нескінченості аффинною 

точкою О = (0, e) як нейтрального елементу абелевої групи точок. Легко перевірити згідно з 

(2), що (x1,y1) + (0, e) = (x1,y1). На осях x і y знаходяться ще три базових точки: точка 2-го 

порядку  D = (0, –e) і дві точки 4-го порядку  F = ( e , 0), таких, що   2F = D, 2D = O. Якщо   

P =   (x1, y1), то зворотна точка – P = (– x1, y1) і згідно з (2)   (x1,y1) + (–x1,y1)  = О. Тут має 

місце вертикальна симетрія зворотних точок відносно осі y. В роботі [1] доведено, що 

арифметика кривої (1) у проективних координатах має рекордну швидкодію.  
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Халькогенідні склоподібні напівпровідники (ХСН), характеризуючись своїми унікальними 

властивостями, що можуть піддаватись впливу освітлення, викликають практичний та науковий 

інтерес в багатьох країнах світу. Як відомо, фотостимульовані перетворення в цих матеріалах  

мають складові як нереверсивних так і реверсивних та перехідних змін, що виникають при 

експонуванні плівок ХСН та відрізняються не лише своїми проявами, а й фізичною природою. Для 

прикладу, використання ХСН в якості фоторезиста базується на нереверсивних змінах, які можуть 

виникати лише у термічно свіжонапилених шарах ХСН та пов'язані із "заліковуванням" пор та 

пустот в них. Натомість, у відпалених, при температурі близькій до розм'якшення (Тg ), плівках 

спостерігаються реверсивні та перехідні зміни, які існують лише при опроміненні плівок світлом. 

Раніше нами було показано, що на цих змінах базується ефект фототравлення, в процесі якого 

спостерігається фотостимульоване підвищення розчинності при одночасному освітленні та 

протравлюванні зразків  ХСН. В подальшому, було помічено, що зміна розчинності плівок ХС 

залежить від інтенсивності освітлення халькогенідних  шарів [1], тобто при збільшенні 

інтенсивності опромінення, селективний процес протравлювання плівок ХСН може спостерігатися 

не лише при одночасному, а й при послідовних етапах експонування та протравлювання. Детальне 

вивчення залежності даного явища від інтенсивності експонуючого світла представлено в даній 

роботі. 

Було проведено дослідження виконання закону  взаємозамінності  при експонуванні 

відпалених халькогенідних плівок GeSe3  сфокусованим  лазерним  випромінюванням. Для цього 

створювались умови опромінення  даних шарів світлом різної інтенсивності  I при збереженні 

експозиції H постійною: H = I t = const,  де  t – час  експонування. Час експонування змінювали від 8 

до 250 мс. Для опромінення використано лазер ЛГН – 503 (λ = 476,5 нм) з вихідною інтенсивністю 

падаючого променя I0 =18,5 мВт/cм
2
, яку, за  необхідності, зменшували введенням каліброваних 

скляних сірих світлофільтрів. Після експонування  здійснювалась обробка зразків у протравлювачах 

на основі амінів. Дослідження отриманих структур проведено з використанням 

мікроінтерферометра МИИ – 1.  Одержані, даним методом, результати свідчать про нелінійну 

залежність швидкості протравлювання освітлених ділянок від інтенсивності опромінення, а саме , 

селективність   з’являлась лише при інтенсивностях, які досягали певного значення (в нашому 

випадку I = 1,85 ×10
3
 Вт/см

2
).  При подальшому збільшенні інтенсивності швидкість 

протравлювання проекспонованих ділянок теж зростала. Селективність на зразках, які були 

повторно відпалені після експонування, не спостерігалась та знову появлялась в результаті  

наступного опромінення зразків при тих же умовах. Це дало змогу стверджувати, що виявлена 

селективність базується на реверсивних фотоструктурних змінах, які наявні тільки у відпалених 

шарах ХС. Вище наведені результати дають можливість розробити новий літографічний метод на 

основі реверсивних змін у відпалених плівках ХСН. 

Всі фотоіндуковані перетворення, що спостерігаються в плівках халькогенідних стекол 

супроводжуються зміною їх розчинності в селективних травниках, а, отже  можуть бути базою 

фотолітографічного процесу: традиційний процес фотолітографії базується на нереверсивних змінах, 

процес фототравлення – на, так званих, перехідних змінах, а послідовний фоторезистивний процес у 

відпалених шарах ХСН, який описаний вище - на  реверсивних змінах.   

1. V.A. Dan’ko, I.Z. Indutnyi, V.I. Myn’ko, M.V. Lukaniuk, P.E. Shepeliavyi // The 

nanostructuring of surfaces and films using interference lithography and chalcogenide 

photoresist //  Nanoscale Research Letters, Volume 10, Issue 1.  
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Прилад для вимірювання поверхнево-підсиленої плазмон-

поляритонної флюориметрії на високопровідних наноструктурах 
 

Могильний І.В., Чегель І.В 
Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, Київ, Україна 

info@isp.kiev.ua 

 

Під час проектування приладу було поставлено створення такого флюорометра який 

одночасно може досить точно фіксувати поверхневий плазмонний резонанс і максимум 

випромінювання флюорофора.  

В основі приладу покладено лазер з довжиною хвилі λ=650нм. Лазерний промінь 

потрапляє на призму кут якої регулюється за допомогою крокового двигуна і призми до 

однієї з її граней фіксується зразок за допомогою призми з плексигласу. Після проходження 

променем оптичної системи призма досліджуваний зразок промінь потрапляє на фото 

помножувач і саме цей сигнал реєструє пк. В кюветі міститься світлофільтр, збиральна лінза 

і хвилевід який підключено до спектрометру який і реєструє люмінесценцію.  
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Дослідження контактних структур до n-InP  

при низьких температурах 

 

Новицький С.В.  
Житомирський державний університет ім. І. Франка, 

Житомир, Україна, e-mail: serg_nov@ukr.net  

 

Важко заперечити той факт, що науковий прогрес ставить все нові і нові задачі перед 

покращенням якості і надійності омічних контактів до напівпровідникових з’єднань. Наразі 

нам не відомі роботи, в яких досліджується температурна стабільність омічних контактів з 

дифузійним бар’єром TiBx до фосфіду індію n-типу. Враховуючи те, що ці контакти 

застосовуються для створення надійних і високоефективних генераторів гіга- та 

терагерцового діапазонів надзвичайно важливим є вивчення особливостей залежності 

питомого контактного опору при низьких температурах. Тому наша робота в основній мірі 

присвячена дослідженню контактних структур до n-InP при температурному діапазоні від 4,2 

до 400 К. В якості стабілізуючого шару для запобігання виходу компонентів 

контактоутворюючого шару назовні ми застосовували дифузійний бар’єр TiBx. 

Для визначення питомого контактного опору ми використовували метод лінії передачі 

(TLM — Transmission Line Method) з радіальною та лінійною геометрією контактних 

площадок. Дослідження проводилися в два етапи. Спочатку використовували установку на 

основі В7-21 і визначали температурну залежність питомого контактного опору від 100 до 

400 К. Після цього для другого етапу 

відбирали контактні структури, що 

найкраще відповідала критеріям 

стабільності, величини контактного опору 

та відтворюваності результатів. На 

другому етапі структури Au-TiBx-Ge-Au-n-

n
+
-n

++
-InP корпусували і досліджували їх 

температурні залежності контактного 

опору в діапазоні від 4,2 до 300 К за 

допомогою установки на базі Keithley 2000.  

Отриману залежність можливо 

пояснити в рамках моделі струмопереносу 

по металевим шунтам, в торцях яких 

реалізується збагачений вигин зон [1, 2]. 

Ця модель також враховує обмеження 

протікаючого струму дифузійним 

підведенням носіїв заряду та 

низькотемпературне виморожування електронів.  

Особлива подяка, за значний внесок у проведення досліджень, висловлюється 

співробітникам лабораторії фізико-технологічних проблем твердотільної НВЧ електроніки 

Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, на чолі з доктором 

технічних наук, професором Конаковою Раїсою Василівною.  

 

[1] A.V. Sachenko, A.E. Belyaev, N.S. Boltovets, R.V. Konakova, Ya.Ya. Kudryk, S.V. Novitskii, 

V.N. Sheremet, J. Li, S.A. Vitusevich. Mechanism of contact resistance formation in ohmic 

contacts with high dislocation density. J. Appl. Phys. - 2012. - 111. - 083701. 

[2] A. Sachenko  A. Belyaev, N. Boltovets, S. Vitusevich, R. Konakova, S. Novitskii, V. Sheremet. 

A Novel Mechanism for Ensuring the Ohmicity of Contacts to n-InP & n-GaAs over a Wide 

Range of Temperatures down to Helium One: Experiment & Theory.- Heidelberg, Germany. - 

10th - 17th August 2014 . - P. 13. 

 
Рис. 1. Температурна залежність питомого 

контактного опору отримана на різних 

установках (■ – в діапазоні 4,2−300 К; ∆ − в 

діапазоні 100−400 К). 
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Діод з катодним статичним доменом на основі гетеропереходу 

GaAs-AlGaAs для генерації НВЧ – шуму. 
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Розглядаються діоди, в яких за певних умов утворюється катодний статичний домен. В 

таких діодах, як показано в [1] може виникати ударна іонізація, лавинно-прольотний ефект і 

шумова генерація в широкому діапазоні частот. 

Діоди, що розглядалися, мали структуру n n n n     . У шумовому діоді з 

катодним статичним доменом область сильного поля формується на межі розділу n n   

контакту. Причому, як показують проведені раніше дослідження для діодів на основі GaAs, 

всі параметри статичного домену визначаються саме переходом і слабо залежать від 

довжини n  - області [2].  

В діодах, що пропонуються, в якості n - області на катодному контакті 

використовується вузькозонний матеріал(GaAs), а n  - область є широкозонним матеріалом 

(AlGaAs). В цьому випадку зі сторони AlGaAs  виникає додатковий бар'єр  для електронів, 

що сприяє накопиченню електронів в районі n - області та зменшенню ймовірності ударної 

іонізації в n  - області. 

Загальна довжина діода вибиралася  рівною 20 мкм. Область в інтервалі від 0 до 6,25 

мкм  являє собою GaAs, а область в інтервалі от 6,25 до 20 мкм. – AlGaAs з молярною долею 

Al ( x =0…0,3). Рівень легування n - області  - dN   10
14 

см
-3

, а n  - область легована до 

концентрації dN  10
16

см
-3

. Області, що межують з анодом і катодом мали підвищене 

легування на рівні 165 10  см
-3

 для забезпечення омічних контактів до діода.  

Аналіз електронних процесів в діоді  проводився за допомогою двовимірної моделі 

діода на основі методу Монте – Карло. Використовувалася трьохдолинна модель зони 

провідності для електронів та однодолинна для дірок (врахована зона важких дірок). Для 

визначення розподілу електричного потенціалу в діоді знаходився розв’язок рівняння 

Пуассона з використанням багастосіткового методу. 

Отримані статистичні, шумові та частотні характеристики діодів. Дослідження 

показали, що діоди з катодним статичним доменом сильного поля в умовах близьких 

до розвитку ударної іонізації володіють від’ємним динамічним опором (ВДО) в 

області високих частот а, отже, можуть служити активними елементами в НВЧ колах. 

Порівняння діодів на GaAs та діодів з гетеропереходом GaAs - AlxGa1-xAs показало, 

що GaAs - AlxGa1-xAs - діоди мають ширшу смугу ВДО (до 60 – 70 ГГц) і більш 

монотонну залежність від частоти в порівнянні з діодами на GaAs. У області частот 

більших ніж 50 ГГц відсутня різка залежність опору від частоти, що повинно 

полегшити узгодження діода з високочастотним трактом. В діоді з гетеропереходом 

відбувається збільшення спектральної щільності шуму в низькочастотній області спектру (в 

діапазоні від 25 до 75 ГГц). 

 

[1] Прохоров Э.Д., Скоробогатова С.Н., Золотарев Е.С. Генерация СВЧ шума диодом Ганна с 

катодным статическим доменом // Радиотехника и электроника. – 1976. – Т.21. – №8. – С. 

1732-1739. 

[2] Прохоров Э. Д., Боцула О. В., Горбунов И. А. Моделирование диода с катодным 

статическим доменом методом Монте-Карло // Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна, серія 

«Радіофізика та електроніка». – Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна.  – 2013. – № 10. – Вып. 22-

23.  – C. 112-115.  



Лашкарьовські читання – 2015 

    112 

Модифікація омічних контактів до n-InN швидкою термічною 

обробкою 

Сай П.О.1 
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Серед нових напівпровідникових матеріалів за рахунок ряду фізичних параметрів 

особливе місце займають нітриди. Нітрид індія — прямозонний напівпровідник групи 

тринітридів з шириною забороненої зони (~0,7 еВ), малою ефективною масою, високим 

значенням швидкості насичення і високою рухливістю електронів [1], що робить цей 

матеріал перспективним для створення високошвидкісних напівпровідникових приладів, 

терагерцових емітерів, детекторів і високоефективних сонячних батарей. Створення 

низькоомних високонадійних, термостійких омічних контактів до даного напівпровідника є 

одним з найважливіших завдань на шляху до розробки напівпровідникових приладів на 

основі InN. 

В даній роботі були досліджені структури Au(100 nm)-Ti(50 nm)-Pd(30 nm)-n-

InN(2,5 µm)/GaN(0,9 µm)/ Al2O3 з концентрацією донорів ~8.3·10
18

 в плівках n-InN. 

Вимірювання питомого контактного опору (ρс) даних зразків проводилось методом лінії 

передачі. Отримана величина ρс при кімнатній температурі становила 3·10
-4

 Ом·см
2
. Для 

покращення контакту між металізацією та напівпровідником використовувався швидкий 

термічний відпал, температурою 350 
0
С тривалістю 2 хв. В результаті питомий контактний 

опір зменшився в 6 разів, до ρс=5·10
-5

 Ом·см
2
, при цьому спостерігалось і зменшення розкиду 

величин питомого контактного опору по пластині. Додатковий відпал температурою 370 
0
С 

та тривалістю 2 хв привів до подальшого зменшення питомого контактного опору до 

ρс=3,2·10
-5

 Ом·см
2
, та зменшення розкиду більше ніж в тричі у порівнянні з вихідним 

(на 68,7%). Оскільки параметри отриманого омічного контакту є близькими до теоретично 

обрахованої межі, то для даного сформованого контакту вимірювалась температурна 

залежність ρс з метою визначення механізмів струмопереносу в ньому. Зазвичай, механізми 

струмопереносу передбачають спадну залежність від температури або її відсутність, однак 

отримана в даній роботі залежність ρс(Т) характерна для металів - а саме спостерігалось 

зростання ρс по мірі зростання температури, що може бути описано механізмом 

струмопереносу по металевим шунтам [2-4], які формуються в дислокаціях. Однак, для 

остаточного визначення необхідні подальші дослідження. 

Автор висловлює подяку співробітникам ФТІ ім. Йоффе РАН за виготовлення плівок 

та НДІ "Оріон" за нанесення металізації, а також В.В. Шинкаренку за обговорення 

результатів та корисні дискусії. 
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Кремнієві лавинно-пролітні діоди (ЛПД) користуються широким попитом як 

малогабаритні генератори субтерагерцового діапазону довжин хвиль. Максимальна вихідна 

потужність лавинно-пролітних діодів  пов’язана як із властивостями p-n-переходу, так і з 

термостійкістю омічного контакту. Як показують дослідження ЛПД 8-мм діапазону [1], 

деградація активної області до температур 350 °С не відбувається. Таким чином для 

збільшення вихідної потужності постає питання розробки та дослідження термостійких 

багатошарових омічних контактів з низьким питомим контактним опором ρс, які були б 

стабільними при 350 °С. Для створення термостійких контактів широко використовують 

багатошарову металізацію, але кожен із шарів виконує одну або кілька функцій 

(контактоутворююча, антидифузійна, адгезійна та ін.). Одним з методів зменшення величини 

питомого контактного опору омічних контактів до кремнією за рахунок зменшення величини 

потенційного бар’єру являється використання тонкого перехідного контактоутворюючого 

шару-силіциду на межі розділу метал-напівпровідник.  

Проведено дослідження омічних контактів на основі багатошарових структур з 

металізацією Pd-Ti-Au. Омічні контакти сформовано на n-n
+
-Si з концентрацією легуючої 

домішки (фосфор) в n
+
-порядку 10

20
 см

-3
. Товщина n – шру становить 2мкм, легування 10

16
 

см
-3

. Для формування контактів на підкладку кремнію після фотонної очистки, магнетронним 

напиленням послідовно в одному технологічному циклі наносилися шари металізації 

паладію (20 мкм), титану (60 мкм) та золота. Товщина шару золота в одному зразку складає 

0,1 мкм, в іншому – 1,1 мкм. Напилення проводилось на підігріту підкладку (Т= 350 °С). 

Дослідження оже-профілів розподілу компонент по глибині зразка до і після швидкого 

термічного відпалу показало стабільність таких контактів до температур відпалу 350 °С. 

Використання титану в якості дифузійного бар’єру при вказаній температурі запобігає 

дифузії золота в напівпровідникову структуру. В результаті дослідження вертикальної 

структури Au-Ti-Pd-n-n
+
-Si отримано значення ρс при Т=300 К 1,3÷5∙10

-5
 Ом∙см

2
. Отримані 

значення питомого контактного опору багатошарової контактної металізації Au-Ti-Pd-n-n
+
-Si 

добре узгоджуються із теоретичними значеннями мінімального контактного опору з 

врахуванням n-n
+
- сходинки [2] для заданої концентрації n-області.  

 

[1]. А.Е. Беляев, В.В. Басанец, Н.С. Болтовец, А.В. Зоренко, Л.М. Капитанчук, В.П. Кладько, 

Р.В. Конакова, Н.В. Колесник, Т.В. Коростинская, Т.В. Крицкая, Я.Я. Кудрик, А.В. Кучук, 

В.В. Миленин, А.Б. Атаубаева. Влияние перегрева pn-перехода на деградацию мощных 

импульсных кремниевых лавинно-пролетных диодов //Физика и техника полупроводников. – 

2011. – Т. 45. – №. 2. – С. 256-262. 

[2]. R. K. Kupka and W. A. Anderson. Minimal ohmic contact resistance limits to ntype 

semiconductors // J. Appl.  Phys. – 1991. –69  (6),  р. 3623 - 3632    
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Створення офісної сенсорної мережі з функцією управління. 
 

Котул Є.С., Абрамов В.А. 
Київський університет ім. Б. Грінченка, is@kubg.edu.ua 

 

Для об’єднання комп’ютерів та обміну інформацією між ними на обмеженій території 

зазвичай використовуються локальні комп’ютерна мережі. Але на об’єктах є багато дрібних 

джерел і споживачів інформації, для яких використовувати стандартні мережеві технології 

не доцільно. Тому що обсяги і швидкості передавання інформації дуже малі. Для цих 

випадків і багатьох інших розроблено дуже перспективну технологію сенсорних мереж. У 

доклади пропонується проект сенсорної мережі, яка може використовуватися у наступних 

випадках [1]: 

 Контроль навколишнього середовища 

 Охоронна і пожежна сигналізація 

 Контроль систем вентиляції, кондиціонування та освітлення.  

 Обладнання розумного дому. 

Приклад структури сенсорної мережі наведений на рисунку. 

 
Основні складові сенсорної мережі це: 

 Датчики аналогові для вимірювання температури,  переміщення, кута повороту, тощо. 

 Цифрові датчики з вбудованими АЦП і контактні. 

 Пристрої для виконання управляючих рішень, які пов’язані з двигунами, нагрівачами, 

освітлюваними пристроями тощо. 

 Мот - маршрутизатор для збору інформації і передавання її в концентратор. Зв'язок з 

датчиками і виконуючими пристроями здійснюється через І2С, SPI, TWI  або аналоговий 

інтерфейс. Зв'язок з концентратором – через радіоканал безпосередньо або шляхом 

ретрансляції через інші маршрутизатори.  Мот представляє невеличку плату, на якій 

розміщується процесор  Atmel ATmega128L, пам’ять — флеш и оперативна, цифро аналогові и 

аналого-цифрові перетворюючі, радіочастотний пріємо передатчик, джерело живлення и 

датчики. Застосовуються також виносні датчики [2].  

 Концентратор (шлюз) для зосередження всієї інформації і зв’язку через ІР мережу з  

центром керування, який обробляє інформацію і управляє об’єктами.  

Усі пристрої виконуються на мікропроцесорах і спеціалізованих мікросхемах для 

організації радіоканалу стандарту ZigBee, дротового каналу І2С або Ethernet каналу [3]. 

Відстань від маршрутизатора до найближчого або до концентратора не більше 70 м. 

1. https://ru.wikipedia.org/wiki/Беспроводная_сенсорная_сеть 
2. http://geektimes.ru/post/95011/ 

3. http://compress.ru/article.aspx?id=17950 
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Термогравіметричний аналіз β-FeF3·3H2O отриманого 

гідротермальним синтезом 
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1
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Київ, бульвар Академіка Вернадського, 36, metall@imp.kiev.ua 
2
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 76018, Україна, 

м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57, inst@pu.if.ua 

В останні десятиліття, науково-дослідні роботи були направлені в сторону 

наноструктурних неорганічних фторидів у зв'язку з потенційним використанням їх в каталізі, 

наномедицині та в перетворенні електричної енергії. [1]. 

Нами підготовлений FeF3·3H2O з використанням наступних реагентів: водний розчин 

Fe(NO3)3·9H2O, аміак (25 %) і HF (40 %). Нітрат заліза перемішували з аміаком і промивали 

дистильованою водою до нейтрального pH. Далі до розчину додавали HF і, з використанням 

сталевого автоклава, витримували при 70 
0
С протягом 9 годин. Отриманий осад висушували 

при 80 
0
С у вакуумній пічці в аргоновій атмосфері.  

В результаті, згідно даних рентгенофазового аналізу і месбауерівської спектроскопії, 

отримано фазу β-FeF3·3H2O (PDF 32-0464). 
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Рис. 1. ТГ крива вихідного β-FeF3·3H2O отриманого в інтервалі температур від 20 

0
С 

до 600 
0
С зі швидкістю нагрівання 5 

0
С/хв. 

 

Для визначення оптимальної температури обробки синтезованого β-FeF3·3H2O 

використовували термогравіметричний аналіз (рис. 1). Вимірювання виконувалось в 

температурному інтервалі 0–600 
0
С. Згідно ТГ не виявлено значних змін маси від кімнатної 

температури до 100 
0
С. Втрата маси, що спостерігається в діапазоні температур 100 – 220 

0
С 

показує 37.5 %. Можна говорити про те, що в цьому температурному діапазоні вода 

видаляється зі складу FeF3·3H2O, утворюючи безводний FeF3. Існує також безперервна 

втрата маси до температури 430 
0
C, яка, ймовірно, пов'язана з розкладанням FeF3 до 

утворення FeF2 при високій температурі. 

Можна зробити висновок, що дегідратація при 220 
0
С є оптимальною для формування 

безводного FeF3.  

 

[1] N. Louvain, Ah. Fakhry, P. Bonnet, M. El-Ghozzi, K. Guerin, et al., CrystEngComm, 2013, 15, 

3664–3671 



Лашкарьовські читання – 2015 

    116 
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плівок на основі Fe20Ni80 та Cu 
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Плівкові зразки з товщинами шарів (3-50) нм отримували у вакуумній камері 

установки ВУП-5М при тиску газів залишкової атмосфери 10
-4

Па. Почергова конденсація 

плівок здійснювалася в результаті випаровування металів чистого не менше 99,9 % з 

незалежних джерел. (Cu – з вольфрамової стрічки; Fe20Ni80 – з електронно-променевої 

гармати). Конденсація плівок проводилася за температур підкладки 300 К. Вимірювання 

магнітоопору (МО) та термомагнітна обробка плівок здійснювалася у спеціальній установці 

в умовах надвисокого безмасляного вакууму (10
-6

 – 10
-7

) Па у постійному магнітному полі 

напруженістю до Н=100 кА/м.  

Для всіх досліджуваних невідпалених зразків Fe20Ni80/Cu/Fe20Ni80 з товщиною 

немагнітного прошарку до 7 нм спостерігається позитивний повздовжній 

магніторезистивний ефект (опір збільшується при прикладенні зовнішнього магнітного поля), 

що є ознакою анізотропного магнітоопору (АМО), властивого однорідним феромагнітним 

матеріалам. Причиною анізотропного магнітоопору у феромагнетиках є взаємодія електронів 

провідності із зовнішніми електронами, спінові моменти яких спричиняють спонтанну 

намагніченість. Величина МО для невідпалених плівок з АМО становить дуже малу 

величину і при кімнатній температурі не перевищує 0,1%.  

Для невідпалених плівок з товщиною dCu = 7-15 нм спостерігається ізотропність 

польових залежностей, що є ознакою ефекту гігантського магнітоопору. Величина 

магнітоопору для свіжосконденсованих зразків з відносно тонкими феромагнітними шарами 

(dFeNi=20-30 нм) та ефективною товщиною прошарку міді dCu=7-10 нм становить 0,1-0,2%. 

Слід відмітити, що у таких плівкових структурах внаслідок відносно товстого немагнітного 

прошарку обмінна взаємодія між магнітними шарами значно послаблюється. 

Підтвердженням цього є малі значення полів насичення (HS < 50 кА/м). Тому магнітна 

конфігурація системи змінюється під дією зовнішнього магнітного поля за рахунок того, що 

верхній і нижній магнітні шари (навіть при однаковій товщині) мають різну коерцитивну 

силу (структури спін-вентильного типу). 

Причиною ізотропності польових залежностей магнітоопору є реалізація механізму 

спін-залежного розсіювання електронів провідності в об’ємі феромагнітних шарів та на 

межах поділу шарів. Слід відмітити, що величина поперечного магнітоопору для всіх 

досліджуваних зразків дещо більша, ніж повздовжнього. Це пов’язано з наявністю 

анізотропного магнітоопору феромагнітних шарів. 

Після низькотемпературного відпалювання (Твідп= 400 К) характер поведінки 

польових залежностей не змінюється. Величина повздовжнього та поперечного магнітоопору 

при цьому збільшується приблизно у 2-3 рази. Збільшення величини ефекту пов’язано із 

впливом на розсіювання електронів у магнітних шарах шорсткостей міжзеренних границь.  

Відпалювання за температури 550 К призводить до появи анізотропії магнітоопору 

величиною 0,05-0,1%. Причинами появи АМО є рекристалізаційні процеси, взаємодифузія 

атомів, утворення твердого розчину, які призводять до порушення неперервності мідного 

прошарку. При подальшому відпалюванні зразків за температури 700 К, зберігається АМО, 

петлі магніторезистивного гістерезису стають більш чіткими, а величина магнітоопору 

зростає до 0,3-0,5%. 
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Проблема зміцнення матеріалів з низьким КТР полягає в тому, що до них неможливо 

застосувати звичайну технологію гартування, оскільки такі матеріали при нагріванні 

практично не розширюються. Поєднання в одному матеріалі комплексу вимог, а саме 

низького значення КТР, радіопрозорості та міцності є складною і актуальною задачею 

матеріалознавства та сучасних технологій.  

Для виготовлення захисних радіопрозорих вікон та обтічників радіокерованих ракет, 

широко використовуються склокристалічні матеріали, деталі з яких виготовляються за двома 

технологіями: скловаріння та шлікерного лиття. Особливість технологічного процесу 

виготовлення обтічників полягає в необхідності формування виробу, із забезпеченням 

заданих властивостей матеріалу і геометричних параметрів  конструкції [1]. 

Аналіз літературних даних показав, що зміцнення склокристалічних матеріалів 

проводять в залежності від вибору технології їх виготовлення. Спільним для технології 

скловаріння і шлікерного лиття є: 

- гідротермальна обробка в автоклаві (у водно-лужному середовищі). Недоліком 

способу є незначний ефект зміцнення, ця технологія вибухонебезпечна та займає багато часу. 

- іонообмінне зміцнення склокристалічних матеріалів, якому присвячена робота 

[2], підвищує міцність виробів на понад 30% без суттєвої зміни структури і складу матеріалу. 

В такий спосіб зміцнюють лише поверхню виробу, та технологія займає багато часу (14 

годин). 

Скляною технологією отримують монолітні, безпористі зливки діаметром до 8,2 м, 

зміцнення яких досягається повторною термічною обробкою, при якій зароджуються і 

ростуть кристали та можуть виникнути фазові перетворення. 

Для шлікерного лиття відоме покриття деталей теплостійкими кремнійорганічними 

лаками, які захищають  від вологи цей пористий матеріал[3].  

Перспективним напрямком  робот для зменшення розміру зерна і підвищення 

міцності виробів виготовлених шлікерним литтям запропоновано додавання до шлікера 

наночасток порошків діоксиду кремнію, оксидів алюмінію, титану, літію, цинку та барію [4]. 

Для вирішення актуальної проблеми поєднання в одному матеріалі необхідного комплексу 

властивостей, перспективним напрямком досліджень  може також бути розробка технології 

нанесення на деталь зі склокерамічного матеріалу  більш міцного радіопрозорого 

керамічного зовнішнього  покриття.  
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Досліджено основні термоелектричні параметри (коефіцієнт термо-ЕРС α, питому 

електропровідность σ та коефіцієнту теплопровідності k) матеріалів на основі плюмбум 

телуриду: PbTe, PbTe:Sb, PbTe-Sb2Te3, Pb18Ag1Sb1Te20, Pb18Ag2Te20 та PbTe-Ag2Te. 

Встановлено, що найбільш високими значеннями термоелектричної добротності 

володіють PbTe:Sb (0,3 ат.%Sb) та системи Pb18Ag1Sb1Te20 , Pb18Ag2Te20, що у першому 

випадку зумовлено значним ростом електропровідності матеріалу, а у двох інших – як 

збільшенням коефіцієнту термо-ЕРС, так і   зниженням теплопровідності у порівнянні з 

бездомішковим PbTe. 

а)  в) 
д) 

  

б)  г) е) 
Рис.1. Температурні залежності питомої електропровідності σ (а), коефіцієнта термо-ЕРС α 

(б), питомої термоелектричної потужності α
2
σ (в), коефіцієнта теплопровідності k (г), 

термоелектричної добротності Z (д), безрозмірної термоелектричної добротності ZT (е) 

зразків:  

1 – PbTe (●), 2 – PbTe:Sb (0.3 ат.%) (×), 3 – PbTe-Sb2Te3(1 мол.%) (*), 4 – Pb18Ag1Sb1Te20 

(■ ),5 – Pb18Ag2Te20 (◊),6 – PbTe-Ag2Te (10 мол.%) (▲ ). 

 

 Проведено синтез і досліджено фазовий склад, структуру і термоелектричні 

властивості твердих розчинів PbTe-Ві2Te3. Встановлено, що в області температур (450-550) К 

PbTe:Sb (0,3 ат.%) та Pb18Ag1Sb1Te20 володіють значеннями безрозмірної термоелектричної 

добротності ZT ≈ 1, а Pb18Ag2Te20 – ZT ≈ 2 в діапазоні (500-600) К. Термоелектрична 

ефективність інших матеріалів у досліджуваній області температур є суттєво нижчою.   
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Регенеративная наномедицина в настоящее время является одной из самых 

востребованных областей практической медицины. Не смотря на колоссальные достижения в 

области нейрохирургии, в понимании строения нервного волокна, повреждения нервных 

волокон по-прежнему остаѐтся одной из ключевых проблем, а 2,8% людей с травмами 

нервных волокон приобретают пожизненную инвалидность [1]. Особое внимание уделяется 

восстановлению нервной системы после тяжелых травм конечностей. Практичски 

неизлечимыми являются заболевания головного мозга, такие как инсульт, болезнь 

Альцгеймера, деградация сетчатки глаза. И, конечно же, их восстановление возможно лишь 

при микрохирургическом вмешательстве. Поэтому исследования по восстановлению 

центральной и периферической нервной системы после тяжелых травм и болезней 

привлекают особый интерес [2]. 
Основным пониманием механизмов восстановления функций нервных волокон является 

исследование границы раздела живой ткани с нанообъектом, а так же разработка методов 

управления этими механизмами.  

В настоящей работе эксперименты проводились in vivo путѐм моделирования  травмы 

седалищного нерва у крыс линии Wistar. Вживлялся имплантат из нитевидных кристаллов 

кремния в пересечѐнную область нерва и наблюдали за его восстановлением. Нитевиные 

кристаллы кремния уже показали свою эффективностьь в процессах регенерации нервных 

волокон [3] и поэтому именно они были выбраны в качестве имплантата. В этой работе 

основное внимание уделялось формированию границы раздела «нервное волокно-кристалл 

кремния», а так же влиянию физико-химических свойств границы на генерацию нервной 

ткани. В работе были использованы кристаллы, выращенные методом газо-транспортных 

реакций в изолированных ампулах [4]. Размеры кристаллов варьировались в 2-х пределах от 

10 до 300 нм и от единиц до нескольких десятков микрон. На поверхности кристаллов 

выращивались окислы кремния разных модификаций и разной толщины.  

Результаты полученных экспериментов показали сильную зависимость способности 

организма генерировать нервное волокно в зависимости от физико-химических свойств 

границы раздела «нервное волокно-кристалл кремния». 
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Створення сучасних керамічних матеріалів потребує використання дорогої сировини. 

Відомо, що відходи теплових електростанцій переважно складаються з оксидів кремнію та 

алюмінію, з яких останній є відомою складовою великої кількості високоякісних керамік.  

Таким чином, для створення матеріалів на основі SiO2 і Al2O3 можна використовувати 

метод алюмотермічного відновлення та карбідизації оксиду кремнію в процесі реакційного 

синтезу з метою отримання жаро і хімічностійкої функціональної кераміки на основі Al2O3 

(Tпл=2050°C) та  SiC (Tпл=2730°C). Виходячи з узагальненого аналізу складу шлаків можна  

вважати SiO2 : Al2O3=2:3, від 50% до 80% [1]. 

   В межах представленої роботи було проведено методом гарячого пресування синтез 

матеріалу з суміші складу: 3SiO2+2Al2O3+4Al+3C. 

Рентгенівський фазовий аналіз отриманих зразків показав існування фазових 

перетворень при нагріванні порошкових сумішей. Однак, не зважаючи на очікуване 

утворення карбіду кремнію, частина оксиду кремнію виявилась зв’язаною із оксидом 

алюмінію, утворивши складну потрійну сполуку Al4.75Si1.25O9.63. 

Реакції алюмотермічного відновлення і карбідизації оксида кремнія відбуваються з 

великим значним енерговиділенням  3SiO2+2Al2O3+4Al+3C → 4Al203+3SiC ΔH=-818 

кДж/моль. Отримані реакційні зразки підтверджують ефективне протікання реакцій 

з  ,проявлять досить добру компактність  та твердість. Що є значно кращим результатом чим 

у без реакційних зразків.  

 
Рис.1. СЕМ зразка виготовленого реакційним синтезом 
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