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Трансформація спектрів домішкової фотолюмінесценції 

монокристалів CdTe:Cl зумовлена НВЧ-опроміненням 
 

О. П. Лоцько
1)

, С. М. Калитчук
1)

, Р. А. Редько
1)

, Н. І. Березовська
2)

 

 
1)

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

пр. Науки, 41, м. Київ, 03028, div47@isp.kiev.ua 
2)

Фізичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

вул. Володимирська 64/13, Київ, 01601 

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. 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 вирощених методом Бріджмена у залежності від тривалості НВЧ-

опромінення. Легування хлором здійснювали під час вирощування кристалів, концентрація 

введеної легуючої домішки 510
19

 см
-3

. 

НВЧ-опроміннення монокристалів CdTe:Cl проводилося в гіротронному комплексі 

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

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

набирався часовими інтервалами опромінення по 5 с з проміжками між опроміненнями 3 

хвилини. Вимірювання показали, що при кожному процесі опромінення зміна температури 

не перевищувала 2 С порівняно з початковою температурою зразка. Для досліджень 

люмінесцентних властивостей використовувалися монокристали CdTe:Cl, опромінені при 

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

Аналіз досліджуваних спектрів низькотемпературної (Т = 2 K) фотолюмінесценції 

(ФЛ) монокристалів CdTe:Cl у залежності від дози НВЧ-опромінення показав, що при 

тривалості опромінення до t = 10 c спостерігається ефект малих доз з відповідним ростом 

інтенсивності ФЛ усіх смуг (1,455 та 1,478 еВ). Така особливість може свідчити про 

ефективне зменшення центрів безвипромінювальної рекомбінації в досліджуваному 

приповерхневому шарі телуриду кадмію. Опромінювання зразків в інтервалі від 10 с до 120 c 

приводить до складних змін у спектрах ФЛ. Можна припустити, що при більш тривалих 

обробках має місце конкуруючий процес генерації як випромінювальних, так і 

безвипромінювальних центрів. 

Проведені дослідження впливу НВЧ випромінювання на ФЛ спектри монокристалів 

CdTe:Cl в діапазоні (1,3-1,5) еВ, свідчать про ефективну модифікацію дефектної структури 

матеріалу, який опромінювався. Отримано, що мікрохвильова обробка призводить до гасіння 

смуги при 1,478 еВ, пов'язану з протяжними дефектами, що може свідчити про ефективну 

взаємодію мікрохвильового поля з дислокаціями відповідної природи. Отримані дані є 

важливою ланкою в розумінні процесів атермічної взаємодії напівпровідникових матеріалів з 

електромагнітними хвилями НВЧ діапазону і вказують на еволюцію дефектної підсистеми 

кристала, що залежить від частоти використовуваної хвилі, а також вихідного домішково-

дефектного стану. Використовуючи випромінювання даного виду можна варіювати 

структурно-дефектні стани, що утворилися відразу після вирощування напівпровідникових 

кристалів, альтернативним класичним (термічний відпал, опромінення зарядженими 

частинками і т.д.) обробкам чином. 

mailto:div47@isp.kiev.ua
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Перша теорема еквівалентності Джонса для неоднорідних 

закручених середовищ з двопроменезаломленням 
 

К.К. Лавренко, І.С. Коломієць, С.М. Савенков, Є.А. Оберемок, О.С. Клімов 

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

Глушкова, 4г, Тел.: +380-44-526-0570,  

E-mail: ekaterinahudenko@mail.ru 

 

Одним з потужних інструментів для дослідження різних оптично анізотропних 

середовищ є поляриметрія. Зростання ефективності та інформативності поляриметричних 

методів досліджень залежить від розвиненості системи класифікації анізотропних середовищ, 

заснованої на особливостях анізотропії того чи іншого класу середовищ [1]. Зокрема, для 

опису лінійної взаємодії світла з анізотропними середовищами в поляриметрії широко 

використовуються матричні методи Джонса та Мюллера [2]. З іншого боку, одними з 

найбільш актуальних, з точки зору поляризаційних властивостей, є неоднорідні закручені 

середовища [2], до яких відносяться рідкі кристали холестерики та кручені нематики, що 

використовуються для створення рідкокристалічних дисплеїв [3].  

Як показано в [2], рідкі кристали холестерики та кручені нематики є неоднорідними 

закрученими середовищами з двопроменезаломленням. Такі середовища можна еквівалентно 

представити як послідовність молекулярних площин, що утворенні молекулами витягнутої 

форми і орієнтовані паралельно одна одній, та можуть характеризуватись хіральністю. 

Кожна така молекулярна площина може розглядатись як тонка фазова пластинка з лінійним  

або еліптичним двопроменезаломленням, що характеризується питомими на одиницю 

товщини величинами лінійного 0  та циркулярного 0  двопроменезаломлення. Швидка вісь 

цієї пластинки є паралельною до напрямку, вздовж якого орієнтовані молекули в 

молекулярних площинах, що розглядається і повністю лежить у цій площині. В даному класі 

середовищ при русі в напрямку перпендикулярному молекулярним площинам, напрямок осі 

анізотропії кожного наступного молекулярного шару повертається відносно попереднього на 

деякий кут 0 . Таким чином, орієнтація молекулярної площини на відстані z  від вхідної: 

 0z  . (1) 

Поляризаційні властивості одного молекулярного шару описуються диференціальною 

матрицею Мюллера [4]: 

 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 2 sin(2 )

0 2 0 cos(2 )

0 sin(2 ) cos(2 ) 0

z

z

z z

  

  

   

 
 


 
 
 

 

m   (2) 

Еволюція стану поляризації світла в анізотропному середовищі може бути описана за 

допомогою векторного рівняння переносу: 

 
d

dz


S
mS  (3) 

розв’язок якого дає елементи інтегральної матриці Мюллера M , яка описує поляризаційні 

властивості середовища скінченної товщини z .  

Аналіз отриманих інтегральних матриць Мюллера для закручених середовищ з 

лінійним  0 0,TLB  M  та еліптичним  0 0 0, ,ELB   M  двопроменезаломленням показав, що 

отримані матриці відносяться до класу унітарних [2], а отже можуть бути представлені в 

рамках першої теореми еквівалентності Джонса [5]. Таким чином, неоднорідні закручені 

середовища з лінійним та еліптичним двопроменезаломленням, як представлено на Рис. 1,  
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Рис. 1 Еквівалентне представлення холестерика послідовною дією циркулярної і лінійної 

фазових пластинок 

можуть бути еквівалентно представлені послідовністю лілійної та циркулярної фазової 

пластинок, що характеризується деякими ефективними значеннями параметрів анізотропії: 

 , ,0 01f zeff   , (  , , ,0 0 01f zeff    ),  , ,0 02f zeff    (  , , ,0 0 02f zeff    ), 

 , ,0 03f zeff   , (  , , ,0 0 03f zeff    ). 

З іншого боку, як показано в [4,6], існують товщини 1z  і 2z , на яких досліджувані класи 

середовищ можуть бути представлені лише лінійною або лише циркулярною фазовою 

пластинкою. Зокрема, циркулярна фазова пластинка, що може бути створена з закрученого 

середовища з лінійним (еліптичним) двопроменезаломленням, характеризується наступною 

величиною анізотропії: 

 
2 00 ,

2 2
4

0 0

2

2 24 0 0
( )0

k
eff eff

k 
 

 



 
  



 
 
 
 
 



 (4) 

де k  - ціле число. 

 

Висновки 

1. В роботі було показано, що неоднорідні закручені середовища з лінійним та 

еліптичним двопроменезаломленням можуть бути описані в рамках першої теореми 

еквівалентності Джонса. Отже, даний клас середовищ може бути використаний для 

створення лінійних, циркулярних  та еліптичних фазових пластинок. 

2. Використовуючи першу теорему еквівалентності, було розраховано залежність 

ефективних параметрів анізотропії фазових платівок eff , eff , eff  від параметрів 

анізотропії молекулярного шару 0 , 0 , 0  та товщини середовища z , що дозволяє, 

змінюючи параметри анізотропії середовища, змінювати відповідні поляризаційні 

характеристики фазових платівок. 
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Optimization of Mueller polarimeter with imperfect liquid crystal 

cells 
 

M.L. Lavrenko, Y.A. Oberemok, I.S. Kolomiets*, S.M. Savenkov 
 

Taras Shevchenko national university of Kyiv, Ukraine, 03127, city of Kyiv, Glushkova avenu, 4g, 

E-mail: mykola.lavrenko@gmail.com 

 

Muller polarimeter is widely used for analysis of the polarization properties of the media 

nowadays. The approaches for light polarization modulation and analysis have such problems as 

absence of moving parts or high driving voltages.  

Fig.1 shows nonzero anisotropies of LC transducers during applied voltage changing. It is 

seen, that beside of main anisotropy (linear birefringece - Δ) the retarders have also dependence of 

difference in transmittance for eigenpolarizations (linear dichroism) versus applied voltage.[1] This 

fact must to be taken in to account during polarimeters designing.  
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Fig.1. Dependences of LC transducers parameters on value of applied voltage. 

 

We used the scheme of Mueller-polarimeter as in [2]. Receiving channel is a complete Stokes-polarimeter 

based on two LC transducers. Expression for intensity after analyzer can be written as 

  LCVR 4 4 4 LCVR 3 3 3 1
(0 ) ( , ) ( , )AI         M M M S  (1) 

where )(AM , LCVR 3,4 ( , ) M  - Mueller matrices of analyzer with orientation   and LC transducers with phase 

shift  and orientation  .Because orientation   of LC transducer cannot be changed electronically for measuring of 

all four Stokes parameters it is necessary to change the values of birefringence of LC transducers four times 
(1 4)

1,2

  at 

least. Then, we can set a system of equations relative to desired Stokes parameters 
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It is known [3] that the system of the form (2) can be solved with minimal error when its condition number BV  

is minimal: 

 ( ) ( ) ( ) ( ) 1

3 3 4 4 3 3 4 4 min|| ( , , , ) || || ( , , , ) || mini i i i

BV             B B S S  (3) 

where ||  || - Euclidian (square) norm and  

 0

0

|| ||
;

|| ||
   

S
S S S S

S

Δ
Δ  (4) 

In (4) 0S  - exact (table) Stokes vector; SΔ  - vector of errors of Stokes vector. (3) follows from the next 

relation [3] 
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B

IB
S






B
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V
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  (5) 

where IB  ,  - are errors of determination of matrix B (called characteristic matrix of the system of linear equations or 

instrumental matrix of Stokes-polarimeter) and of determination of intensity vector I  on detector. 

In [1] was shown that the minimum value of condition numbers is 5.4min V  and it is 

reached when angle between orientations of LC transducers is 

 0

4 3 22.5    (6) 

and its phase shifts are 

 
 

 

(1 4)

3

(1 4)

4

3.2 , 162.5 , 32.6 , 167.0 ;

131.1 , 53.4 , 1.3 , 159.7 ;





     

     
. (6) 

After determination of actual range of phase shift changing for LC transducers 

(Δ3,4[30
o
,180

o
]), we corrected the conditions for optimal determination of Stokes parameters by 

polarimeter [2]. As a result the optimal set of values of phase shifts of LC transducers in 

comparison with previous estimations changed. Now they are 

 
 

 

(1 4)

3

(1 4)

4

40, 40, 180, 180 ;
;

40, 138.52, 173.26, 59.90





   


  
  (7) 

Meanwhile, optimum orientation of LC transducers is the same as (6) and the minimum value of condition 

numbers is 6.4min V . As it was for Stokes-polarimeter the optimal polarizations R
(1-4)

 of input radiation are 

generated for the next pairs of values of phase shifts of LC transducers 1 and 2 the same as in (7). 

To summarize, Fig.1 shows that LC transducers in addition to linear birefringence has an 

evident linear amplitude anisotropy which value depend on applied voltage as well. This needs to be 

taken into account during polarimeter adjustments. In particular it is reasonable to operate with 

applied voltage more then 3V. It was shown in [4] that principally obtainable minimum value for 

condition number of instrumental matrix with dimension 4x4 for time-sequential Stokes-polarimeter 

with rotating phase plate is 47.4min V . For the case of Stokes-polarimeter with two fixed LC 

transducers was obtained value 50.4min V  that is not far from principally obtainable minimum. 

This allows providing minimal errors in measurement of Stokes parameters. Unfortunately in 

practice an actual range of change of phase shift for LC transducers lies in region ΔÎ[30
o
,180

o
] 

(smooth regions on dependencies as it seen fig.1). So we have found new set of Δ1,2,3,4 (7). Last 

caused to increasing of condition number Vmin . However this under equal other conditions increase 

the limits of relative error S(M) just of 1.02 times. 

 

 

1. http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a550579.pdf. 

2. Martino A. De, Kim Y. K., Garcia-Caurel E., Laude B., Drévillon B. Optimized Mueller 

polarimeter with liquid crystal // Opt. Letters.-2003.-28.-P. 616-618. 

3. Horn R., Johnson Ch. 1990. Matrix Analysis. London: Cambridge Univ. Press. 

4. Sabatke D. S., Dascour M. R., Dereniak E. L. Sweatt W. C., Kemme S. A., Phipps G. S. 

Optimization of retardance for a complete Stokes polarimeter // Opt. Letters.-2000.-25, N 11.-

P. 802-804. 
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Математична модель механо-стимульованих змін поверхневої 

провідності опромінених кристалів кремнію 
 

Лис Р. М.
 

 
Львівський національний університет імені Івана Франка, кафедра електроніки, 

м. Львів, вул. ген. Тарнавського, 107, 79017, lys_r@ukr.net 

 

Механічні властивості кремнію, як й інших напівпровідників, переважно 

визначаються станом підсистеми структурних дефектів. Під впливом опромінення головну 

роль у зміні характеристик відіграють радіаційні дефекти. Для дослідження змін 

електропровідності кремнію в процесі дії одновісного пружного навантаження та Х-

опромінення, в роботі використовували монокристали Si p-типу провідності, які 

використовують для потреб сучасної мікроелектроніки (КДБ–10). 

Згідно наших попередніх досліджень вираз для поверхневої провідності (λ(σмех,D)) 

можна записта так: 

  

w

мехмехpмехмехpмех DDDeDpwdyDypDeD
0

2121 ),()(),()),(),((),(),(  ,           (1) 

де )()(),(),(;),()( 2

0

2

0 0

2211 мех

w

мех

w w

мехмех pwdypdyDpDdyDypD     ; p1(y,D) – 

складова, яка відповідає зміні концентрації носіїв заряду зі зміною відстані від поверхні 

напівпровідника; p2(σмех) – складова, яка показує на скільки зменшується концентрація дірок 

внаслідок захоплення їх на дислокаціях під час механічних навантажень (σмех); µp(σмех,D) – 

рухливість дірок; w – товщина ОПЗ. 

Якщо підставити в рівняння (1) наступні вирази для неопроміненого зразка: 

β1 = 10
17

 м
-2

, β2(σ) = 10
14

 м
-2  

+ σ ·3.5·10
7
 Па

-1
м

-2 
, 

сВПа

м

сВ

м
p





 

2
11

2

105.105.0)(  , тоді 

можна отримати теоретичну криву, яка майже співпадає із експериментальною (рис. 1, а). 

Зменшивши рухливість дірок на 5 %, коефіцієнт β2 – на 39 %, та збільшивши β1 – на 4.34 %, 

можна одержати теоретичну залежність провідності від механічного навантаження для 

опромінених зразків (рис. 1, б). 

              
                                                      а)                                                             б) 

Рис. 1. Залежність поздовжнього опору кремнію від механічного навантаження: 

(а) – неопромінений зразок; (б) – опромінений Х-променями, D=130 Гр. 

1 – експериментальна крива; 2 – теоретична 
 

Як бачимо, моделювання виразу (1) підтвердило характер експериментальних 

залежностей. 
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Співвідношення Крамерса-Кроніга в модуляційно-

поляризаційному представленні в діагностиці склокераміки 
 

Мінайлова І.А., Дудар Б.В., Матяш І.Є. 
 

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

проспект Науки 41, Київ-03028, Україна, e-mail: khlopynova@mail.ru 

 

Останнім часом інтенсивно вивчаються прозорі склокристалічні матеріали, які 

представляють собою скляну матрицю з диспергованими кристалами розміром, істотно 

меншим довжини хвилі оптичного діапазону. Роботи в цьому напрямку охоплюють широкий 

діапазон склокристалічних систем і спрямовані на створення як пасивних оптичних 

елементів, так і різного роду перетворювачів оптичного випромінювання. Склокристалічна 

структура формується в процесі термообробки скла, під час якої відбувається виділення 

кристалів. Така технологія передбачає виникнення неоднорідного градієнта температури, що 

є причиною появи механічного напруження. Крім того, фазові переходи (кристалізація) і 

дифузія компонентного складу також є причиною появи залишкових напружень.  

Для діагностики ситалів використовується велика кількість методів, однак перевагу 

слід віддати неруйнівним методикам з підвищеною чутливістю. Однієї із таких методик є 

метод модуляційної поляриметрії (МП), за допомогою якого реєструється 

двопроменезаломлення Δn, індуковане градієнтом потенціалу, та дихроїзм Δκ. Різниці Δn(ω) 

і Δκ(ω) описують спектральний хід лінійного двопроменезаломлення та дихроїзму і пов'язані 

між собою дисперсійними співвідношеннями, аналогічними співвідношенням Крамерса - 

Кроніга (К-К). Таким чином, задачею роботи було встановити інформаційну здатність 

співвідношень К-К (Δn=f(Δκ) і Δκ=f(Δn)) в склокераміці з використанням техніки МП.  

Методика МП для реєстрації двопроменезаломлення докладно описана в [1] і 

дихроїзму в [2]. Зразки були у формі паралелепіпедів із літієвоалюмосилікатної склокераміки. 

Вимірювання Δk і Δn проводилися при фіксованій координаті в діапазоні довжин хвиль 350 - 

1000 nm.  

На рис.1 представлена графічна модель компонентів комплексного показника 

заломлення, які пов'язані співвідношеннями К-К в вигляді частотних амплітудної і фазової 

характеристик класичного осцилятора. З метою встановлення спектральної локалізації 

особливостей діелектричних властивостей, обумовлених відношенням К-К, було виміряно 

спектр пропускання електромагнітного випромінювання зразка, який демонструє сильне 

поглинання при λ = 350 nm. Також було отримано поляризаційну різницю Т, яка дорівнює 

різниці двох коефіцієнтів пропускання Т||- Т. 

На основі закону Бугера-Ламберта з урахуванням товщини зразка отримаємо із 

спектра пропускання залежність коефіцієнта/показника поглинання. Цей параметр κ(ω), є 

одним із двох суб'єктів співвідношення К-К. На рис.1 він показан в порівнянні з 

розрахунковою кривою, отриманою в моделі класичного осцилятора. Якщо криву ΔΤ(ω)  
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Рис.1  

Криві n і k, отримані з моделі 

класичного осцилятора з параметрами 

0 = 5,485*10
15

 Гц,  = 0,95*10
15

  

в порівнянні з коефіцієнтом 

поглинання k, отриманого із 

пропускання. 
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нормувати на спектральну характеристику пропускання Т, то ми отримаємо різницю 

коефіцієнтів поглинання k()(Т׀׀-Т)/Т (рис.2), як величину поляризаційної анізотропії. 

Цей параметр є похідною по частоті від k(ω), який показан на тому ж рисунку. Щоб 

переконатися в цьому, досить піддати криву Δκ процедурі графічного інтегрування як це 

показано на рис.3 а. 

Другою вимірюваною компонентою у співвідношенні К-К є величина зміни 

показника заломлення  Δn (ω) під дією зовнішньої деформації. Цей параметр є результатом 

фізичного диференціювання відповідної функції n(ω). На підставі співвідношень К-К, які 

виражають інтегральний зв'язок, можна інтерпретувати її як диференційний аналог 

залежності Δκ(ω). Свідченням такого зв'язку є рис.3 б, на якому наведено спектр Δn(ω) у 

порівнянні з функцією k (ω), яку отримано інтегруванням спектру Δκ(ω) із рис.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Матяш И.Е., Минайлова И.А., Мищук O.H., Сердега Б.К.// Физика твердого тела, Т.55, 

№5, С.1003-1010 (2013). 

2. Венгер Е.Ф., Сердега Б.К., Матяш И.Е.// Оптика и спектроскопия.- 2003.-т.94.- №1.- 

с.38-42. 

Рис.2 

Експериментальні спектри 

коефіцієнта поглинання k і 

величини дихроїзму κ, що 
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Рис.3 Спектр коефіцієнта поглинання k в 

порівнянні з: a) інтегралом Δk з рис.2;  

б) виміряною величиною n. 

 

В роботі показано, що 

співвідношення К-К можуть бути 

правомірні не тільки у вигляді комплексного 

показника заломлення, а й у вигляді 

комплексної поляризаційної різниці 

показника заломлення N=n-ik.  Цей 

варіант співвідношень К-К має цінність у 

тому, що обидві компоненти практично 

одночасно вимірюються технікою МП. На 

прикладі дослідження складного об'єкта, як 

алюмосилікатна склокераміка, у якій 

резонансний контур поглинання 

створюється багатокомпонентним складом 

речовини, продемонстровано взаємне 

перетворення спектральних характеристик 

показників заломлення і поглинання. 
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Theoretical studies of acoustic and optical modes in Raman spectra of 

superlattices with Ge quantum dots 
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For two last decades, the electronic and optical properties of quantum-dimensional crystal 

structures have been intensively studied, what created preconditions for their practical application 

as promising materials in modern nano- and optoelectronics [3]. In view of the importance of 

understanding the physical processes running in QDs and superlattices (SLs), they have been 

studied for a long time both experimentally and theoretically [1–3]. 

In our research, the experimental Raman spectra will be described at the microscopic level, 

i.e. the real atomic structures of QDs and the matrix will be made allowance for. Since the lattice 

constants a, of Ge and Si are close (in particular, a/a 0.04 for the corresponding values) and the 

QD size d is rather big (d  a), a new cell can be introduced, which includes a Ge quantum dot and, 

partially, the surrounding Si matrix, as is illustrated in Fig. 1. The new unit cell is large enough to 

include many of old cells, each containing a QD in the Si matrix. Assuming that the lattice 

constants are identical in the zeroth-order approximation, we obtain a new crystal with a different 

lattice parameter, ,Laa   where },,{ zyx LLLL  . It is important that the approximate equality 

between the Ge and Si lattice constants means the same reciprocal lattice vector ak /2  for the 

whole crystalline structure [3] can be introduced. 

 

 
 

Fig. 1. TEM image of Ge quantum dots in a        Fig. 2. Change of phonon dispersion 

silicon matrix (a), schematic diagram of a           branches at the increase in the lattice 

new cell in the SL with QDs: Lx- is the number   constant ,aLa  (the case L = 10 is shown) 

of old unit cells in the new unit cell, and L0x- 

the number of old unit cells in the QD (b) 

 

 Dispersion curves of acoustic phonons for the majority of SL materials overlap in rather a 

wide frequency interval. Therefore, acoustic phonons from different layers propagate freely through 

the whole crystal structure. The new crystal periodicity results in the convolution of dispersion 
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phonon branches in the new Brillouin zone. If the dispersion branches of optical phonons lie in 

different spectral ranges, the optical phonons turn out localized in a certain layer. In this case, the 

optical phonons inherent to one material cannot propagate in layers of another material and quickly 

fade out at a distance of one or two monolayers from the interface. Such phonons do not reveal a 

dispersion in the direction normal to the nanostructure layers and can be regarded as standing waves 

localized in each layer.  

A model proposed in this work allows the features in the Raman spectra of phonons of all 

types to be analyzed in the framework of the microscopic approach, using only the general 

parameters of real crystals, including phonon frequencies, atomic masses, and lattices constants. It 

is evident that, in the SL with QDs, the number of optical phonons grows, because the new 

reciprocal lattice vector 
Lb  is shorter than that determined in the wide Brillouin zone, 

Labab L /2/2   . 

Therefore, every optical dispersion branch in the wide Brillouin zone transforms into several 

optical branches in the new zone, and every acoustic branch transforms into one acoustic branch 

and several optical ones (Fig. 2). As a result, there appear a lot of new optical low-frequency 

phonons in the Raman spectrum, which are caused by the formation of large crystal cells. It should 

be noted that the dispersion of optical phonons, as a rule, is low; therefore, some new components 

may not manifest themselves in the spectrum, but the phonon band should become asymmetric 

(according to Fig. 2, toward the low-frequency side).  

It is shown that the theoretical description of the Raman spectra for such structures should 

consider the growth of the number of phonon modes. A model for the description of experimental 

Raman spectra of the structures concerned is proposed, which involves the real crystal structure in 

both the QDs and the surrounding matrix, as well as the interaction between the QD vibrations and 

matrix phonons. The obtained results show that the crystal structures of superlattices with quantum 

dots can be described as mixed crystals with a certain distribution of impurities assembled in large 

―Ge molecules‖ (QDs). It is shown that a qualitative correlation between the positions and the 

intensities of bands in theoretical and experimental Raman spectra is observed at certain values of 

SL parameters. The emergence of characteristic band doublets is explained. 
 

1. Finkman E., Shuall N., Vardi A., Thanh V. Le., and Schacham S.E. Interlevel transitions and 

two-photon processes in Ge/Si quantum dot photocurrent // J. Appl. Phys.- 2008.- 103.-P. 

093114. 

2. Cazayous M., Groenen J., Zwick A., Mlayah A., Carles R., Bischoff J.L., Dentel D Resonant 

Raman scattering by acoustic phonons in self-assembled quantum-dot multilayers: From a few 

layers to superlattices // Phys. Rev. B.- 2002.- 66.-P. 195320. 

3. Yukhymchuk V.O., Dzhagan V.M., Yaremko A.M., and Valakh M. Ya. Theoretical and 

experimental Raman study of superlattices with GeSi quantum dots // Eur. Phys. J. B.- 2010.- 

74.-P. 10. 
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ФОТОЕЛЕКТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КРЕМНІЄВИХ 

ФОТОСЕНСОРІВ І СОНЯЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ З ЛЮМІНЕСЦЕНТНИМИ 

ШАРАМИ 
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Підвищення ефективності процесів фотоелектричного перетворення енергії в 

кремнієвих фотосенсорах (ФС) і сонячних елементах (СЕ) і зменшення вартості їх 

виробництва залишаються актуальними задачами вже протягом досить тривалого часу.  

Одним з перспективних шляхів підвищення ефективності процесів фотоелектричного 

перетворення сонячної енергії є трансформація спектру сонячного випромінювання шляхом 

використання люмінесцентних шарів таким чином, що відбувається розширення області 

фоточутливості системи СЕ - люмінесцентний шар.   

Такий ефект має місце, коли люмінесцентний шар поглинає короткохвильову частину 

падаючого сонячного спектру, де квантова ефективність дешевих ФС низька і 

перевипромінює її в довгохвильову область завдяки зсуву Стокса, де квантова ефективність 

ФС значно вища - Luminescent down-shifting of the incident spectrum (LDS). 

Цей напрям стосується підвищення ефективності дешевих ФС і СЕ з початковою 

пониженою ефективністю за рахунок відбивання або підвищеної рекомбінації (СЕ на основі 

полікристалічних напівпровідників, плівкові СЕ, тощо). 

У цій роботі у певних наближеннях запропоновано фізичну модель і розраховано 

максимально досяжне підвищення ефективності процесів фотоелектричного перетворення 

енергії в кремнієвих ФС і СЕ за допомогою метода LDS, а також проведено 

експериментальне дослідження впливу перевипромінюючих шарів з вмістом алюмо-ітрієвого 

гранату (Y3Al5O12) та люмінесцентного пігменту ТАТ33 на спектральні характеристики ФС і 

СЕ. Люмінесцентний пігмент ТАТ33 розчиняли у прозорому лакові та клеї, при цьому 

принципових відмінностей в залежності від розчинника (лак чи клей) виявлено не було. 

Перевипромінюючий шар наносився на фронтальну сторону спеціально підібраних 

модельних зразків ФС і СЕ з низькою короткохвильовою чутливістю. На цих зразках до та 

після нанесення перевипромінюючого шару вимірювалися спектральні залежності 

зовнішнього квантового виходу фотоструму короткого замикання в діапазоні довжин хвиль 

∆λ = 4001200 нм. Ефективність перевипромінюючого шару Y3Al5O12 було додатково 

досліджено за наступною методикою: зразок з покриттям та без нього освітлювали 

фіолетовим світлодіодом, при цьому вимірювалася залежність фотоструму від струму через 

світлодіод. 

Експериментально показано, що такі покриття дозволяють підвищити чутливість СЕ в 

області довжин хвиль 400-500 нм, що може бути використано при виготовлення датчиків 

короткохвильового випромінювання. 

Компю’терне моделювання з використанням запропонованої моделі показало, що 

граничний ефект підвищення ефективності фотоелектричного перетворення в СЕ за рахунок 

використання перевипромінюючих шарів LDS для ідеалізованого випадку може складати не 

більше 10%. 
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Система олово-сірка може утворювати цілий ряд кристалічних фаз – SnS, Sn2S3, SnS2 з 

різною шириною забороненої зони. 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. 

Тонкі плівки SnS2 були отримані на скляних підкладках, які були попередньо 

очищенні в ультразвуковій установці. Нанесення шарів проводилося у вакуумній установці 

ВУП-5М при тиску залишкових газів у камері не більше ніж 5∙10
-3

 Па. Необхідність 

отримання плівок з малим відхиленням від стехіометрії, в умовах наближених до 

термодинамічно рівноважних, обумовила вибір методу отримання плівок спів-

випаровування компонентів сполуки у КЗО [1]. Температура випарника при нанесенні плівок 

SnS2 складала Te=675 С. Температура підкладки змінювалась в інтервалі Ts = 175 – 275 С. Час 

осадження плівок становив t=4 хв. Товщина плівок становила 50нм.  

Методом модуляційно-поляризаційної спектроскопії у спектральних залежностях 

поляризаційної різниці зареєстровано різні типи збудження поверхневих плазмонів, а саме 

локалізованих на кристалітах та поверхневих плазмон-поляритонів на інтерфейсі плівка 

SnS2-повітря [2].  

Актуальною постає задача характеризації оптичних констант наноплівок SnS2, 

враховуючи, що наявна інформація є обмеженою. За допомогою процедури фітінга 

діелектричної проникності з використанням формул Френеля шляхом співставлення 

експериментальних та теоретичних спектрів параметра поляризаційної різниці було 

отримано залежності показника заломлення n та поглинання k в діапазоні довжин хвиль 400-

1000 нм для зразків отриманих при температурах підкладок в інтервалі досліджуваних 

температур. За рахунок наявності другорядних фаз Sn2S3 та SnS виникає зміна оптичних 

констант. Отриманий результат корелює з дослідженнями проведеними за допомогою 

Раманівської спектроскопії. 

  

1. A.A. Voznyi, V.V. Kosyak, A.S. Opanasyuk, V.М. Kuznetsov Structural Properties of the 
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International Conference Nanomaterials: "Nanomaterials: applications and properties". – V. 3(1), 

2014. – 01NTF26(4pp)  

2. A.A. Vozny, Μ.Ο. Stetsenko, S.P. Rudenko, V.V. Kosyak, L.S. Maksimenko, A.S. Opanasyuk, 

B.K. Serdega Nanosized SnxSy Film by the Modulation-polarization Spectroscopy of Plasmon 
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Встановлення детальної та послідовної картини взаємодії мікрохвильового 

випромінювання з напівпровідниковим матеріалом є достатньо складним і нетривіальним 

завданням. Очевидним є те, що теплова складова є визначальною при достатньо потужних 

режимах надвисокочастотної (НВЧ) обробки, в той час як атермічний фактор яскраво себе 

проявляє при обробках, які не призводять до суттєвого підвищення температури зразків. 

Довготривалі процеси трансформації спектрів випромінювальної рекомбінації опромінених 

сполук, що майже завжди спостерігаються внаслідок мікрохвильової обробки останніх, 

можуть бути пов’язаними з нетепловими механізмами взаємодії електромагнітного 

випромінювання НВЧ діапазону і напівпровідникового матеріалу, а тому потребують 

детального і послідовного аналізу. 

Ймовірнісо-фізичне моделювання еволюції спектрів ФЛ були проведені для типового 

представника сімейства А3В5 напівпровідникової сполуки GaAs. Об'єктами досліджень були 

структури n-n + -GaAs з товщиною епітаксійного n- шару ~ 3 мкм і n + -підкладки 300 мкм, 

леговані Тe. Для зниження впливу навколишнього середовища на атомарний склад поверхні 

досліджуваних зразків, поверхня арсеніду галію покривалася тонким шаром золота (~ 100 Å) 

електронно-променевим випаровуванням у вакуумі. Концентрації вільних носіїв в 

епітаксійній плівці і підкладці становили ~ 5∙10
16

 cм
-3

 і ~ 1∙10
18

 cм
-3

, відповідно. Cпектри 

фотолюмінесценції (ФЛ) вивчались при 77 K в спектральному інтервалі 0,6-2,0 еВ при 

збудженні світлом з hν≥2 еВ з боку тонкого металевого шару протягом тривалого періоду 

після НВЧ - обробки (до 90 діб). Мікрохвильова обробка зразків проводилася на повітрі в 

робочій камері магнетрона на частоті 2,45 ГГц, при вихідний потужності 7,5 Вт/см
2
. 

Тривалість опромінення становила 60 с. Для запобігання нагрівання зразка набір дози 

опромінення проводився поступово (час опромінення 2 с, інтервали між обробками 5 с). 

Математичний опис часових залежностей змін інтенсивності ФЛ будемо проводити 

виходячи з того, що фізичні процеси зумовлені випадковими подіями, а відповідні випадкові 

величини - часи до подій підпорядковуються розподілу Вейбулла-Гнеденко. Введемо 

наступні випадкові події: випадкова подія переміщення дефекту (дислокації, вакансії галію) з 

приповерхневої області до поверхні і випадкова подія переміщення дефекту в приповерхневу  

область з об’єму напівпровідника (під приповерхневою областю будемо розуміти товщину 

шару, в якому генеруються електронно-діркові пари під дією світла збудження 

фотолюмінесценції). Тоді випадкова величина - це час до випадкової події. Відповідно, 

 tF1 - функція розподілу часу до переміщення дефекту з приповерхневої області до границі 

(ймовірність переміщення з приповерхневої області до границі);  tF2  - функція розподілу 

часу до переміщення дефекту в при поверхневу область з об’єму (ймовірність переміщення в 

приповерхневу область з об’єму). 

Випадкова подія «відсутність дефекту в приповерхневої області» є складною і 

складається з випадкової події - переміщення дефекту з приповерхневої області до границі і 

випадкової події - відсутність переміщення дефекту в приповерхневу область з об’єму. Якщо 

ці події незалежні, то ймовірність даної складної події дорівнює добутку ймовірностей 

складових подій: 
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      tFtFtP 2121 1 ,     (1) 

 

де  tF1  та  tF2 , згідно розподілу Вейбулла-Гнеденко: 
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Таким чином,  
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Тут 1  и 2  – постійні часу випадкових подій; 1m  и 2m  – форм-фактори функцій розподілу 

часу до відповідної випадкової події. Відповідно, чим більше значення  tP 21 , тим більше і 

значення інтенсивності смуги фотолюмінесценції  tI , тобто  tI  пропорційно  tP 21 : 
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     (5) 

 

Друга група випадкових подій: випадкова подія переміщення дефекту з 

приповерхневої області до границі і випадкова подія переміщення дефекту в приповерхневих 

область з віддалених областей об’єму. Проводячи аналогічні перетворення можна показати, 

що в цьому випадку відсутність дефекту дорівнює сумі ймовірностей складових подій, тобто 

підпорядковується співвідношенню: 
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    (6) 

 

Результати апроксимації за методом найменших квадратів дають хорошу узгодженість 

експериментальних та теоретичних результатів за формулою (5). Зміни інтенсивності 

інтегральної ФЛ для краєвої і домішкової смуг, достатньо добре описуються параметрами 

06.71   суток, 1002   суток, 48.21 m , 88.12 m , 11.7edge

inI , 25.25impurity

inI , 98.170 edgeI , 

05.550 impurityI , відповідно. 

Слід відмітити, що всі параметри апроксимації, окрім чисто емпіричних ( inI  и 0I ) є 

ідентичними як для домішкової, так и для краєвой ФЛ, що свідчить на користь однакової 

природи дефектних перетворень, відповідальних за зміни краєвої і домішкової 

випромінювальної рекомбінації. Використаний ймовірнісний фізичний підхід до аналізу 

трансформації дефектної структури в часі після НВЧ - обробки дозволяє описати 

спостережувані немонотонні довготривалі зміни випромінювальної рекомбінації арсеніду 

галію простим і зрозумілим методом. 
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Процеси карбонізації природного вугілля використовують для видалення летких 

речовин, процентний вміст яких характеризуються величиною Vdaf. Піроліз широко 

використовується в енергетичних та хімічних промисловостях. Вугілля з високим ступенем 

вуглефікації використовується, як сховище для зберігання різних газів (СН4, СО2, H2). 

Дослідження  пористості, електронних та магнітних властивостей є важливим для розуміння 

цих процесів. 

В цій роботі методами скануючої електронної мікроскопії (СЕМ), енерго-

дисперсійного аналізу (ЕДС), раманівської спектроскопії та електронного парамагнітного 

резонансу (ЕПР) досліджено локальну структуру, магнітні, електронні властивості різних 

типів вугілля. 

За допомогою СЕМ аналізу було досліджено морфологію поверхні зразків вугілля. 

Визначено елементний склад зразків вугілля різного типу до та після вакуумного відпалу. 

В раманівських спектрах реєструються характерні для вуглецевих структур D і G 

смуги, які є проявленням коливних мод атомів sp
2
-гібридизованого вуглецю. Встановлено 

також, що розмір нанокластерів вуглецю збільшився від 4нм. до 13 нм. після вакуумного 

відпалу при температурі 300 
0
С – 700 

0
С, що свідчить про початок графітизації структури. 

В зразках газового типу після вакуумного відпалу при температурах 650 
0
С – 700 

0
С в 

спектрах ЕПР спостерігаються дві резонансні лінії L1, L2. Парамагнітні центри лінії L1 з g = 

2, 0040 та шириною Hpp = 150 Гс, відносяться до атомів O2, N, S, що свідчить про наявність 

великої кількості аліфатичних та простих ароматичних з’єднань СН4, СО2 і т.д. [1]. 

Парамагнітні центри лінії L2 відносяться до графітової структури зразка вугілля. 

Встановлена кореляція парамагнітних центрів між двома спіновими підсистемами. 

В зразках іншого типу вугілля виявлено збільшення концентрації парамагнітних 

центрів від 10
19

 до 10
20

 після вакуумного відпалу, що свідчить про початок карбонізації 

структури [2]. При температурі відпалу 700 
0
С ЕПР лінія змінює свою форму від 

симетричного Лоренціана на асиметричний Дайсоніан, що вказує на значну провідність 

зразка. 

 

 

1 B. Pilawa, A. Wieckowski, R. Pietrzak, H. Wachowska, Fuel 81 (2002), p. 1925 – 1931. 

2 S. Mrozowski, Carbon 26 (1988) iss. 4, p. 531-541. 
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Діоксид титану як функціональний матеріал привертає значну увагу завдяки 

широкому спектру практичних застосувань, які в основному базуються його на каталітичних 

та фотоактивних властивостях. Для ТіО2 характерними є три поліморфні модифікації – ана-

таз, брукіт, рутил. Серед них брукіт є порівняно мало вивчений, хоча його фотокаталітичні та 

фотоелектричні властивості в ряді випадків переважають характеристики анатазу [1]. Брукіт 

метастабільний, його нуклеація в більшості випадків відбувається паралельно з зародкоутво-

ренням анатазу, тому синтез монофазного брукіту становить значну технологічну проблему.  

Метою роботи стало встановлення впливу присутності електроліту NaCl на перебіг 

фазоутворення брукіту. Синтез проводили за методикою, близькою до описаної в [2]: тетра-

бутоксид титану гідролізували NH3·H2O, з подальшим додаванням кристалічного NaCl з ро-

зрахунку на досягнення 0.25 М, 0.17 М та 0 М вмісту NaCl  в реакційному розчині. Наступ-

ний етап передбачав гідротермальну обробку отриманого золю в автоклаві при температурі 

185
о
С впродовж 24 год при 2·10

6
 Па. 

Без присутності NaCl в реакційному 

середовищі було отримано монофазний анатаз 

(JCPDS 71-1167). Для матеріалу отриманого в 

присутності 0.17 М розчину NaCl фіксується 

фаза брукіту (JCPDS 29-1360) – до 40 мас. % 

(рис. 1) з одночасною наявністю слідів титанату 

Н2Ti2O5·Н2О (JCPDS47-0124). При підвищенні 

концентрації NaCl до 0.25 М брукіт стає домі-

нуючою фазою, в зразку присутні тільки сліди 

анатазу – його вміст не перевищує 5 мас.%, як і 

вміст титанату Н2Ti2O5·Н2О. Збільшення вмісту 

NaCl впливає на морфологічні характеристики 

матеріалу – питома площа поверхні матеріалів 

отриманих при вмісті NaCl 0 М, 0.17 М та 0.25 

М становить 45, 48 та 57 м
2
/г, відповідно.  

В умовах лужного середовища ступінь гідролізації h мономерів [Ti(OH)h(OH2)6-h]
(4-h)+

 

становитиме >5 і при оляційних процесах формуватимуться зигзагоподібні ланцюги [TiO6] з 

спільними ребрами, що не належать екваторіальній площині октаедра. При наявності в роз-

чині йонів NH4
+
 в гідротермальних умовах ймовірним є утворення [(NH4)2Ti2(OH)h(H2O)8-h]

0
 і 

формування титанату, де NH4
+
 знаходитимуться в міжшаровому просторі. Присутність в роз-

чині NaCl веде до включення йонів Na+ в гідрокомплекси замість NH4
+
. Формування зародків 

певної фази передбачає деінтеркаляцію іонів NH4
+
 або Na

+
. Ймовірно, різниця у властивостях 

іонів веде до нуклеації фаз анатазу чи брукіту. 

1. Isley S. L., Penn R. L. Relative brookite and anatase content in sol-gel-synthesized 

titanium dioxide nanoparticles // J. Phys. Chem. B – 2006. –110,№. 31. – P.15134-15139. 

2. Zhao B., Chen F., Huang Q., Zhang J. Brookite TiO2 nanoflowers //Chem. Commun. – 

2009. –34.-P. 5115-5117. 

 

 
Рис. 1. Дифрактограми 

матеріалів,отриманих у присутності 

(а) 0 М, (б) 0.17 М та (в) 0.25 М NaCl 
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Вплив електрон – фононної взаємодії на спектральні 

характеристики квантових каскадних детекторів  

середнього і дальнього інфрачервоного діапазонів 
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Після створення перших ККЛ [1] і ККД [3] почалося й до цього часу триває 

інтенсивне експериментальне й теоретичне дослідження фізичних процесів у каскадах цих 

наноприладів, якими є багатошарові квазідвомірні наногетеросистеми з таким потенціальним 

профілем, при якому електрони, тунелюючи з вхідної потенціальної ями у вихідну, 

здійснюють квантові переходи між квазістаціонарними станами (КСС) з випромінюванням 

чи поглинанням квантів електромагнітного поля. Науковий інтерес до даних приладів 

викликаний перш за все їх функціональністю, адже вони перекривають актуальні 

терагерцовий та інфрачервоний діапазони електромагнітного випромінювання. 

ККД містить кілька десятків або й сотень однакових каскадів. Ідея роботи окремого 

каскаду така. Електрони в основному КСС робочої зони поглинають квант електромагнітної 

хвилі й переходять у збуджений квазістаціонарний стан. Тунелюючи крізь екстрактор 

каскаду, вони взаємодіють з фононами у процесах їх випромінювання, втрачаючи енергію, 

переходять в основний стан і потрапляють у наступний каскад, у якому описаний процес 

повторюється. 

У пропонованій роботі розв’язано квантово-механічну задачу про взаємодію 

електронів з обмеженими та інтерфейсними фононами у плоскій закритій триямній 

резонансно-тунельній структурі з потенціальним профілем, вказаним на рис.1, як близькій до 

аналогічної відкритої моделі (показано штриховою лінією). 
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Рис.1. Схема потенціального профілю та електронних енергій закритої (с) та 

відкритої (о) триямної резонансно тунельної структури. 

Розраховано й проаналізовано спектральні параметри (резонансні енергії та затухання) 

у моделі ефективних мас та прямокутних потенціалів. Оскільки в розглядуваній структурі [3] 

потенціальні бар’єри достатньо потужні, то це привело до локалізації хвильової функції 

електрона у межах триямної РТС і дозволило використати закриту модель для вивчення 

перенормування електрон – фононною взаємодією спектральних параметрів КСС. 

1. Faist J., Capasso F., Sivco D.L. et al. Quantum Cascade Laser // Science.-1994.-264.- 533. 

2. Hofstetter D. 23GHz operation of a room temperature photovoltaic quantum cascade 

detector at 5.35μm // Appl. Phys. Let.-2006.- 89.- 061119. 
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Зміна зарядового стану межі Si-SiO2 в діодних структурах з 

дислокаційним кремнієм за дії радіаційного та магнітного полів  
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Сучасний розвиток альтернативної енергетики ставить високі вимоги до матеріалів на 

основі котрих, зокрема, виготовляються і сонячні елементи. Ще до недавна вважалось, що 

кремній для таких потреб може володіти певним спектром неконтрольованих домішок, які 

суттєво не впливають на стабільність сонячних елементів. Однак наявність фонових та 

ізовалентних домішок може суттєво впливати на процеси дефектоутворення та окисно-

дифузійні процеси у приповерхневих шарах кремнію, що пришвидшує деградацію 

перетворювачів сонячної енергії за дії радіації та магнітного поля (МП). Крім цього, 

залишається відкритим питання впливу електромагнітних полів на такі елементи з певною 

концентрацією лінійних дефектів. 

Для досліджень був використаний зразок Cz-p-Si легований бором: КДБ-24, 

призначений для сонячної енергетики. 

Генерація дислокацій в кристалі кремнію відбувалась в процесі одновісної пластичної 

деформації за температури 1000 К. Досліджувались три ділянки поверхні кристалу кремнію з 

орієнтацією (111) з різними концентраціями дислокацій: N = 10
2
, 10

4
, 10

5
 см

-2
. Вважається, 

що концентрація 10
2
 см

-2
 відповідає бездислокаційному кристалу. 

Для дослідження зарядового стану межі Si-SiO2 формувались діодні структури Bi-Si-

Al на відповідних ділянках поверхні кремнію, вимірювались їх електрофізичні 

характеристики та розраховувалась густина поверхневих станів. 

Опромінення структур проводили Х-променями з використанням установки з такими 

параметрами: V = 45 кВ, I = 8 мA, W-антикатод.  

Магнітну обробку проводили шляхом різної часової витримки витримки зразків в 

постійному магнітному полі з індукцією B = 0,17 Тл. 

Порівняння впливу малих доз радіації та слабкого магнітного поля на вольт-фарадні 

характеристики структур на основі кремнію з різною концентрацією дислокацій показало, 

що величина заряду на межі Si-SiO2 змінюється немонотонно ще й з протилежним ефектом 

накопичення заряду в діелектрику. Тобто, дія МП спочатку стимулює зростання додатного 

заряду в діелектрику, а потім – зменшення, а дія радіації – навпаки: спочатку зменшення, 

потім – зростання.  

Показано, що зміна заряду на межі Si-SiO2 пов'язана з обірваними кремнієвими 

зв’язками, котрі можуть пасивуватися та депасивуватися воднем, а також захоплювати 

електрони, що тунелюють з об’єму напівпровідника та металевого контакту під впливом 

електричного поля. 

Показано, що наявність контрольованої концентрації лінійних дефектів (> 10
2
 см

-2
) 

змінює спектр поверхні p-Si, тим самим стимулює зростання кількість водневомістких 

дефектів в місцях виходу дислокацій на поверхню. Також підсилюються або послаблюються 

на певному етапі радіаційні та магнітні ефекти пов’язані зі зменшенням або зростанням 

додатного заряду в SiO2. 
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Спектр поперечних акустичних фононів у плоских 
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Дослідження впливу дисипативних процесів та квантованих полів на процеси 

електронного тунельного транспорту має важливе значення для оптимального 

функціонування напівпровідникових приладів. Одним із таких прикладів можуть слугувати 

квантові каскадні лазери (ККЛ) та а детектори (ККД) які працюють у терагерцовому 

діапазоні електромагнітних хвиль  [2]. 

Досі не з’ясованим залишається вплив акустичних фононів на резонансне 

тунелювання електронів в плоских багатошарових резонансно-тунельних структурах (РТС), 

внесок яких за певних умов може бути більшим за внесок оптичних коливань [3]. Суміжні 

задачі розглядалися лише для одиничних квантових ям в моделях із пружними стінками [4-5]. 

В пропонованій роботі, з використанням моделі пружного континууму розвинена 

теорія спектру поперечних акустичних фононів, пов’язаних із деформацією зсуву (shear 

acoustic phonons) , що виникають у плоских багатошарових РТС . 

 
Рис. 1. Геометрична схема багатошарової РТС 

 

Хвильове рівняння для ізотропного середовища зображеного на рис. 1 має вигляд: 
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ppp   - густина матеріалу p  - го шару РТС, а 

p
c12  і 

p
c44  - пружні константи цього ж шару u -вектор зміщення акустичних фононів. 

Оскільки для поперечних акустичних фононів виконується умова: 

0 u ,      (2) 

то з урахуванням того, що поперечні фонони мають лише одну компоненту, тобто: 

)0);(;0()( zuzuu y      (3) 
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рівняння (1) набуває вигляду: 
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а його розв’язок шукається в вигляді: 
iqx

y ezuzu )()(  .      (5) 

Для визначення спектра акустичних фононів слід скористатися умовами неперервності 

компонентів вектора зміщення та тензора напруження на гетеромежах наноструктури 
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З врахуванням того, що для компонент вектора зміщення виконується умова: 

0)( 
z

xu       (7) 

та із умови (6) отримується дисперсійне рівняння, яке дозволяє дослідити вплив акустичних 

фононів. 

На основі розвиненої теорії розраховано спектр акустичних фононів наносистеми з 

1 x xIn Ga As  - ямами та 1 x xIn Al As  - бар’єрами. Результати роботи можуть бути використані 

для побудови теорії взаємодії електронів з акустичними фононами у багатошарових РТС, а 

також показано, що дана теорія може бути використана для дослідження впливу цих фононів 

на спектр ККЛ та ККД. 
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Матеріали, які володіють шаруватою структурою, широко використовуються в якості 

електродів літій-йонних джерел струму та суперконденсаторів, завдяки наявності в них 

гостьових позицій у міжшаровому просторі, що дає можливість здійснювати інтеркаляційне 

впровадження йонів електроліту. До таких матеріалів відноситься сульфід молібдену, який 

володіє достатньо високою, у порівнянні з аналогічними шаруватими структурами, питомою 

електропровідністю, яка, в залежності від умов отримання, може змінюватися більше ніж у 

10
6
 раз. Нами для підвищення питомих ємнісних та енергетичних характеристик 

електрохімічних пристроїв на основі композиту MoS2/C проведено дослідження частотної 

залежності їх електропровідності. 

Залежність питомої електропровідності від частоти для сульфіду молібдену та його 

композитів представлено на рис. 1. Найбільш ймовірно, що у високочастотному діапазоні 

дана залежність обумовлена вкладом носіїв поблизу рівня Фермі. При цьому питома 

електропровідність зростає за степеневим законом n , де 0 1n   (для MoS2 n = 0,8 [1]). Цей 

механізм, характерний для стрибкоподібного зростання провідності у розупорядкованих 

твердих тілах згідно з 

( ) (0) 1
n

c

  


      
  

, 

де c  – середня частота стрибків носіїв заряду, добре підтверджує отримані нами 

експериментальні результати при частотах вище 10
4
 Гц (рис. 1, а).  

У низькочастотному діапазоні (рис. 1, а) проявляється вплив зерен, що пов’язано з 

неоднорідністю зразка: всередині зерен опір нижчий, ніж між ними. Добре відомо, що такі 

неоднорідності приводять до ефектів Максвелла-Вагнера [1], які для полікристалів можуть 

проявлятися внаслідок процесів поляризації у міжкристалічній області. В діапазоні частот 10
-

1
–10

4
 Гц крива залежності електропровідності від частоти для чистого сульфіду молібдену 

практично виходить на плато, що, ймовірно, пов'язано з механізмом поверхневої провідності, 

а саме, у зв’язку з особливим розміщенням площин у пластинчастій структурі MoS2, текстура 

якого підтверджена Х-променевим дифрактометричним аналізом, електропровідність у 

паралельній до поверхні площині на декілька порядків вища, ніж у площині, 

перпендикулярній до поверхні. Крім того у [2] таку слабку залежність електропровідності від 

частоти пояснено тим, що на низьких частотах електропровідність на постійному струмі 

набагато вища ніж внесок доданка 
0,8

c




 
 
 

.   
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Рис. 1. Частотні залежності повної електропровідності для чистого сульфіду молібдену (а) та 

композитів MoS2/С з відсотковим вмістом: б – 90:10, в – 50:50, г – 10:90, відповідно 

 

Механічне змішування нанопористого вуглецю з сульфідом молібдену приводить до 

різкого зростання значення питомої електропровідності (рис. 1, б-г), оскільки, як показує Х-

променевий дифрактометричний аналіз, параметр с зростає, тобто зростає відстань між 

потрійними шарами S-Mo-S, а проміжок між ними заповнюється вуглецевим матеріалом, що 

приводить до покращення провідності досліджуваних матеріалів. Відсутність частотної 

залежності електропровідності в діапазоні частот 10
-2

–0,5∙10
4
 Гц для вуглецевих матеріалів 

пояснюється наявністю у них електропровідних сіток з дублюючими ланцюжками фізично 

зв’язаних частинок [3]. Різкий спад електропровідності при частотах 0,5∙10
4
 Гц   викликаний 

зменшенням часу прискорення носіїв заряду, що як вважають автори [3] що може бути 

спричинене розподілом висоти стрибкових бар’єрів для транспорту зарядів (тунелюванням) 

внаслідок формування пористої структури матеріалу та скороченням довжини вільного 

пробігу електронів у результаті утворення діелектричних шарів гетероатомами кисню, 

розривів струмопровідних і формування глухих каналів. 
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Широке застосування напівпровідникових матеріалів в сучасних нанотехнологіях 

вимагає постійної оптимізації існуючих та розробки нових науково обґрунтованих методик 

отримання низько розмірних структур на основі сполук типу А
II
В

VI
, придатних для 

використання при виготовленні оптоелектронних приладів для наноелектроніки. 

Згідно з літературними даними колоїдний синтез є одним з найбільш простих і 

доступних методів отримання нанокристалів (НК) CdTe [1, 2]. 

Відомо, що в процесі колоїдного синтезу напівпровідникових НК, а також для їх 

подальшого ефективного використання, велике значення має природа поверхні частинок. 

Впливаючи на її властивості, можна контролювати швидкість росту НК і тим самим задавати 

розміри частинок. Стабілізуюче покриття, наприклад – тіогликолева кислота (ТГК), 

перешкоджає агрегації частинок дисперсної фази і тому є визначальною складовою процесів 

формування НК CdTe на початковій стадії синтезу. ТГК також відповідає за стійкість НК у 

водному дисперсійнму середовищі (при відсутності стабілізатора відбувається миттєва 

агрегація отриманих частинок). Взаємодія катіонів Cd
2+

 з H2Te в присутності ТГК 

призводить до утворення прозорих золів CdTe, які зберігають агрегатну стійкість протягом 

декількох місяців. Однак відомо, що НК CdTe, синтезовані у водному середовищі і 

стабілізовані ТГК або іншими сульфгідрильними сполуками, легко деградують внаслідок 

окиснення або гідролізу, наслідком чого є значне падіння інтенсивності фотолюмінесценції 

(ФЛ) НК. Крім того, стабілізовані таким чином НК непридатні для подальших біологічних і 

медичних досліджень через їх токсичність. 

Желатин являє собою лінійний високоасиметричний поліпептидний полімер білкової 

природи, елементарна ланка якого представлена в ізоелектронному стані у вигляді формули 

H2N-R1-COOH, що складається з амінових (H2N), карбоксильних (COOH), полярних і 

неполярних основних і кислотних груп (R1). Завдяки цьому желатин є хорошим 

дисперсійним середовищем для нано - і мікрочастинок. 

В даній роботі досліджено процеси формування нанокристалів CdTe, стабілізованих 

тіогліколевою кислотою в колоїдних розчинах, із подальшою заміною ТГК на желатин. 

Колоїдний розчин НК CdТе отримували за методикою, детально описаною в роботі 

[2]. Наночастинки CdTe/желатин отримували методом двокрокової десольватації. 

На рис. 1 представлені нормовані спектри ФЛ отриманих колоїдних розчинів НК 

CdTe, стабілізованих ТГК (крива 1) і желатином (крива 2). Для аналізу складних смуг ФЛ 

здійснювався їх розклад на елементарні шляхом апроксимації смугами гауссівської форми. З 

рис. 1 видно, що в обох випадках смуги ФЛ є суперпозицією двох каналів випромінювальної 

рекомбінації, зумовлених анігіляцією вільних екситонів і рекомбінацією через поверхневі 

рівні, створені дефектами. Спектр ФЛ НК CdTe, стабілізованих ТГК являє собою смугу, яка 

виникає в результаті перекриття двох індивідуальних смуг свічення, локалізованих у двох 

областях видимого діапазону (положення максимумів ФЛ – 510 і 585 нм). Природа смуги, що 

реєструється в короткохвильовій області, згідно із літературними даними [3], пов'язана з 

екситонним механізмом рекомбінації або рекомбінацією електронів, розміщених на дрібних 

центрах рекомбінації, з дірками у валентній зоні, тобто має місце люмінесценція, обумовлена 
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рекомбінаційними процесами в об’ємі НК, а довгохвильова смуга пов'язана з дефектними 

станами.  

 

 
Рис. 1. Спектри ФЛ (293 К) колоїдних розчинів НК CdTe,  

стабілізованих ТГК (1) і желатином (2). 

 

Проведені дослідження показали, що застосування желатину значно підвищує 

агрегативну стійкість дисперсних систем (оптичні властивості НК залишаються практично 

незмінними після 3 років зберігання розчинів). В ході синтезу НК CdTe на їх поверхні 

відбувається руйнування кристалічної решітки, що супроводжується виникненням станів 

всередині забороненої зони – пасток, які нейтралізуються стабілізатором (ТГК). Тому при 

заміщенні даного стабілізатора на інший (желатин) у вже сформованих розчинах 

спостерігається незначне збільшення гідродинамічного радіуса і збільшення дефектності 

отриманих структур. Про збільшення розмірів частинок говорить те, що при заміні ТГК на 

желатин спостерігається незначне зміщення екситонної смуги ФЛ в довгохвильову область 

(зсув положення максимуму ФЛ при заміні ТГК на желатин від 510 до 524 нм). Про 

збільшення ступеня дефектності говорить той факт, що в спектрі ФЛ НК CdTe/желатин 

збільшується інтенсивність смуги, що відповідає за рекомбінацію через поверхневі рівні, 

створені дефектами (максимум ФЛ – 585 нм). 
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В даній роботі представлено моделювання розподілу локального поля навколо 

системи двох наночастинок сферичної форми – діелектричної з оболонкою та металевої з 

напівпровідниковою оболонкою. Діелектрична наночастинка має діелектричні проникності 

4.5 (оболонка) та 1.5 (всередині), радіус внутрішньої частини 50 нм та ширина оболонки 10 

нм, що відповідає моделі вірусу [1]. Діелектрична проникність іншої наночастинки рівна       

-10.5+1.3і (золото) і оболонка – 15.05+0.008і (кремній), радіус внутрішньої частини – 5 нм і 

ширина оболонки – 10 нм. Для обрахунку розподілу локального поля було використано 

розв’язок рівняння Ліппманна-Швінгера методом ефективної сприйнятливості [2]: 

 
0 2 0

0( ) ( ) ( , ) ( ) ( )i i ij jk k

V

E E k d G E     R R R R R R R ,    (1) 

 

Тут ( , )ijG R R  – електродинамічна 

функція Гріна, ( )jk
 R  – ефективна 

сприйнятливість системи. Зовнішнє 

поле 0 ( )iE R напрямлене знизу вздовж 

осі Z і має X-поляризацію. На Рис.1 

представлено розподіл інтенсивності 

локального поля поблизу двох 

наночастинок. Відстань між 

частинками складає 5 нм. Як видно, в 

наслідок взаємодії між частинками, в 

оболонці діелектричної наночастинки 

виникає суттєве підсилення локального 

поля. В якості діелектричної 

наночастинки може слугувати вірус, а 

як відомо, наночастинки здатні 

пригнічувати активність вірусів [3]. 

Однією з причин цього, може бути 

підсилення локального поля поблизу 

вірусу, що в свою чергу блокує його 

рецептори. 
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Рис.1. Розподіл локального поля поблизу двох 

наночастинок. Пунктиром виділено границі 

наночастинок та їх оболонок. 1) Золота наночастинка 

та 2) оболонка з кремнію; 3) внутрішня частина 

діелектричної наночастинки та 4) оболонка. 
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Плюмбум телурид добре відомий термоелектричний матеріал для напівпровідникової 

техніки[1]. У тонких плівках, завдяки переходу від 3D до 2D матеріалу, виникають нові 

розмірні ефекти, які виявляються також у профілях електричних параметрів. Сьогодні задачі 

з обчислення провідності тонких плівок є особливо актуальними в зв’язку з бурхливим 

розвитком мікро- і ноноелектроніки.  

У даній роботі в квазікласичному наближенні розглянуто вплив механізму 

поверхневого відбивання електронів на електричну провідність плівки прямокутного 

перерізу.  

Для більшості напівпровідників при кімнатній температурі довжини вільного пробігу 

l складають від 10 нм до 1000нм, при цьому характерна довжина хвилі де Бройля λ при цій 

температурі порядку 10нм. В розглянутому далі випадку реалізуються умови, коли необхідно 

враховувати класичні розмірні ефекти, при λ<<D<l (D – товщина плівки). А квантовими 

розмірними ефектами в цьому випадку можна нехтувати. 

Плівки для дослідження отримували осадженням пари синтезованого матеріалу n-

PbTe у вакуумі на підкладки із свіжих сколів (0001) слюди-мусковіт та ситалу. Температура 

випарника складала Тв=870 К, а температура підкладок Тп=470 К. Товщину плівок задавали 

часом осадження в межах (8-36) с та вимірювали за допомогою мікроінтерферометра МИИ-4. 

Вимірювання електричних параметрів плівок проводилося на повітрі при кімнатних 

температурах у постійних магнітних полях на розробленій автоматизованій установці. 

Розглядається тонка плівка з прямокутним перерізом. Будемо вважати, що довжина 

плівки набагато більша за її товщину (L>>2d). Вважається, що розсіювання носіїв струму 

відбувається тільки від верхньої та нижньої меж плівки. Розрахунки проведено для 

невиродженого напівпровідника зі стандартною сферично-симетричною енергетичною 

зоною. До кінців плівки прикладене електричне поле, напрям якого співпадає з віссю плівки. 

Коли товщина плівки D=2d порівняна з довжиною вільного пробігу носіїв струму, або 

менше за неї D ≤ l, виникає суттєва нелокальність в зв’язку між E та j. Однозначний 

розв’язок задачі можливий лише за умови правильного вибору крайових умов для 

нерівноважної функції розподілу для прямокутного перерізу плівки[2]. Внаслідок крайових 

умов виявляється нелокальність провідності σ=σ(z). Введемо поняття інтегральної 

провідності. 
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 – безрозмірна напівтовщина плівки, l 

– середня довжина вільного пробігу електрона,  – час релаксації, ν=1/. 

Для випадку змішаного дзеркально-дифузного відбивання в отриманих формулах для 

G потрібно зробити заміну  
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де α – коефіцієнт дзеркальності. 

На рис. 1 представлено теоретичну криву для інтегральної провідності плівок різної 

товщини та експериментальні дані. Видно, що зі збільшенням товщини плівок D провідність 

суттєво зростає з виходом на насичення при D ≈ 600нм. У даному випадку суттєвий вплив 

мають розмірні ефекти, які зі зростанням товщини стають незначнимми.  

В якості вхідних параметрів використовувалися значення ефективних мас носіїв 

заряду в n-PbTe і рухливість електронів масивного кристала. Для розрахунку 

використовувалися параметри, наведені в таблиці. Визначене значення безрозмірної енергії 

Фермі для даних кривої (рис. 1) становило μ*= – 3,8. Тобто електронний газ у плівках таких 

товщин буде невиродженим. Це підтверджує попереднє твердження, що носії струму у 

плівках будуть підпорядковані статистиці Максвелла-Больцмана.  

Теоретично розраховані криві задовільно описують експериментально отримані 

результати. Неспівпадіння може бути пов’язано з тим, що в даній моделі не враховувалося 

розсіяння на міжзеренних межах а також акцепторна дія кисню, який суттєво впливає на 

електричні параметри плівок. Крім того, не врахована різниця між двома поверхнями плівка-

підкладка і плівка-повітря. Розрахована середня довжина вільного пробігу l носіїв струму для 

тонких плівок на основі n-PbTe складає ~ 72 нм. 

Інтегральна провідність також була розрахована для різних значень коефіцієнта 

дзеркального відбивання α. Видно що найліпше експеримент описує крива з α=0. Тобто для 

цих плівок реалізується механізм повністю дифузного розсіяння завдяки тому, що поверхня 

плівки є недосконалою та може мати на поверхні нанорозмірні кристаліти [3]. 

З аналізу кривих на рис. 3,4 видно, що всі криві збігаються, так як має місце 

макроскопічна асимптотика. Тобто товсті плівки набувають властивостей масивного зразка. 

 

 

Рис. 1. Залежність інтегральної провідності 

G від товщини плівок n-PbTe на свіжих 

сколах (1000) слюда-мусковіт для різних 

значень α. Точки – експеримент, суцільні 

лінії – розрахунок згідно моделі 

квазікласичного наближення. 
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Существует большое число научных публикаций, посвященных изучению 

возможности оптимизации работы структур, способных выступать в роли 

фотопреобразователей или солнечных элементов. Физический механизм функционирования 

таких структур предполагает вывод неравновесных носителей из зоны их рекомбинации. Как 

правило, в солнечных элементах это реализуется встроенным электрическим полем p–n-

перехода. В тоже время, встречаются ситуации, когда разделение фотовозбуждѐнных 

носителей происходит без использования p–n-перехода, например, за счет диффундирования 

фотовозбужденных носителей на поверхность или границу раздела. Например, когда выход 

на поверхность облегчается за счѐт уменьшения высоты поверхностного барьера в 

микрочастицах, размеры которых сравнимы или меньше длины ОПЗ. Это обстоятельство 

дополнительно стимулирует интерес к исследованию мезо-дисперсных материалов.  

В работе проведен сравнительный анализ спектрально-люминесцентных 

характеристик мезо- и наноразмерных частиц ZnS:Mn, полученных методом 

самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС) в одном технологическом 

цикле. Концентрация примеси Mn в образцах составляла 1% вес. После получения часть 

полученного материала была протравлена в 1% водном растворе смеси азотной кислоты 

(HNO3) и перекиси водорода (H2O2). Данные СЭМ и ТЭМ приведены в таблице 1: 

 

Таблица 1. Параметры логнормальных распределений частиц по размерам: d – средний 

размер, σ(ln(d)) – стандартное отклонение ln(d) 

Материал  d, нм σ(ln(d)) 

Мезо-фракция до травления, метод СЭМ 85±2 0.46±0.03 

Мезо-фракция после травления, метод СЭМ 91±2 0.44±0.02 

Мезо-фракция после травления, метод ТЭМ 4.1±0.1 0.31±0.02 

 

На рис.1 приведены спектры возбуждения люминесценции (СВЛ) для марганцевой 

полосы (=590 нм) разных фракций ZnS:Mn. Видно, что в СВЛ объемного ZnS:Mn (рис.1,а, 

кривая 1) проявляются пять полос с максимумами при 344, 391, 412, 466 и 492 нм. Полоса 

344 нм соответствует фундаментальному (зон-зонному) возбуждению объѐмного ZnS. 

Остальные полосы с max= 391, 412, 466 и 492 нм являются типичными элементарными 

полосами поглощения в марганце. Как видно из рис.1,а, в СВЛ микронной фракции 

материала (кривая 1) проявляются все основные полосы возбуждения объѐмного ZnS:Mn. В 

тоже время, СВЛ мезо-фракции (кривая 2 рис.1,а) существенно отличается от СВЛ микро-

фракции (кривая 1). Обращает на себя внимание, что полоса зона–зонного возбуждения (344 

нм) в СВЛ мезо-фракции не проявляется. Кроме того, из рис. 1,а, кривая 2, также видно, что 

в СВЛ мезо-фракции доминируют  полосы с max412 и 469 нм.  
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Рис.1. а) СВЛ на длине волны 590 нм, нормированные на значение их максимума 

интенсивности: (1) микронные, (2) мезо-размерные и (3) мезо-размерные после травления. б) 

СВЛ на длине волны 460 нм мезо-фракции ZnS:Mn, до (1) и после (2) травления.  

На рис.1,б приведен СВЛ для полосы 460 нм само-активированной (СА) 

люминесценции мезо-фракции ZnS:Mn. Из рисунка видно, что в спектрах как до, так и после 

травления присутствует полоса с max 412 нм, которая ранее наблюдалась в СВЛ 

«марганцевой» полосы мезо-фракции ZnS:Mn (рис.1,a, кривые 2, 3), а также полоса 381 нм, 

которая в спектрах рис.1,а (кривые 2 и 3) проявляется слабо, но может быть 

интерпретирована аналогично «марганцевой» полосе 391 нм на рис.1,а (кривая 1). Это 

обстоятельство может быть интерпретировано как проявление механизма возбуждения СА 

люминесценции через посредничество ионов марганца. Возможно, это является следствием 

более высокой концентрации MnZn по отношению к Mni в мезо фракции ZnS:Mn, когда 

энергия фотовозбуждения MnZn может передаваться как Mni, так и СА центрам. Эти данные 

не укладываются в общепринятую модель обменных процессов фотовозбуждения в ZnS:Mn, 

в которой принято считать, что возможна только передача возбуждения от дефектов, 

включая центры СА излучения, выступающих в роли сенсибилизаторов к марганцу, но не 

наоборот. 
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Рис.2. Энергетические диаграммы частиц ZnS с размерами больше и меньше 

удвоенной величины глубины экранирования. 

Известно, что размер частиц люминофора может оказывать существенное влияние на 

квантовую эффективность его люминесценции. Так, в квантово-размерных частицах 

скорость излучательной рекомбинации намного выше, чем объѐмном материале, что 

приводит к повышению квантовой эффективности люминесценции этих частиц. С другой 

стороны, в мезоразмерных частицах, размер которых не превышает удвоенной длины 

области пространственного заряда, происходит уменьшение высоты и ширины 

приповерхностного барьера (рис. 2). Вследствие этого облегчается выход фотовозбуждѐнных 

носителей на поверхность с последующей их безизлучательной рекомбинацией, что 

приводит к существенному падению эффективности люминесценции таких материалов или 

полному его отсутствию. Таким образом, зависимость квантовой эффективности 

кристаллических люминофоров от размеров частиц имеет минимум в области мезо-размеров.  
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Уже понад двадцять років значна увага науковців приділяється дослідженню та 

вдосконаленню квантових каскадних лазерів (ККЛ). Робочі частоти цих наноприладів 

охоплюють інфрачервону та терагерцову області, які перекривають вікна прозорості 

атмосфери та частоти випромінювання багатьох молекул, що робить ККЛ надзвичайно 

привабливими як для наукових, так і для прикладних застосувань у військовій сфері, 

медицині, засобах комунікації, моніторингу навколишнього середовища та ін.  

Відомо, що найперші ККЛ [1] працювали при низьких температурах, коли електрон-

фононна взаємодія майже не змінює характеристики електронних станів наноприладу. Тому 

основна увага дослідників була спрямована на вивчення і покращення робочих параметрів 

ККЛ належним вибором їх фізичних і геометричних параметрів. Сучасні ККЛ [2] уже здатні 

працювати при температурах, які перевищують кімнатну. Очевидно, що через залежність 

чисел заповнення фононів від температури електрон-фононна взаємодія перенормовуватиме 

спектр електронів і, як наслідок, характеристики смуги випромінювання ККЛ при 

скінченних температурах. Тому для коректного розуміння фізичних процесів у ККЛ 

необхідна теорія, яка б враховувала електрон-фононну взаємодію в резонансно-тунельних 

структурах, як основних функціональних елементах наноприладів. 

Метою пропонованої роботи є дослідження впливу електрон-фононної взаємодії на 

електронні стани та смугу випромінювання двоямного каскаду безінжекторного квантового 

каскадного лазера експериментально реалізованого в роботі [3] (рис.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Енергетична схема двоямної РТС у електричному полі 

Для цього у моделі ефективних мас електрона та діелектричного континууму для 

оптичних обмежених та інтерфейсних фононів методом температурних функцій Гріна 

побудовано теорію електрон-фононної взаємодії у двоямній резонансно-тунельній 

наноструктурі у постійному електричному полі при скінченній температурі. Встановлено, що 

частота лазерної генерації наноприладу практично не залежить від температури, а ширина 

смуги випромінювання слабо збільшується при зміні температури від кріогенної (Т ≈0 К ) до 

Т = 121К . 
 

1. Faist J., Capasso F., Sivco D.L. et al. Quantum Cascade Laser // Science.-1994.-264.-533. 
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Phys.- 2011.-109.-081101. 

3. Kumar S., Chan C.W.I., Qing C., Reno J.L. Two-well terahertz quantum-cascade laser with 

direct intrawell-phonon depopulation // Appl. Phys. Lett. 2009.-95.- 141110. 
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Вже протягом багатьох років мікропорошок оксиду цинку успішно і широко 

використовується як основний компонент при виготовленні, зазвичай дешевих, комерційних 

термопаст. Значення коефіцієнта теплопровідності таких термопаст знаходиться в діапазоні 

від 0,6 до 1,5 Вт/(м∙K). У той же час, число публікацій, що стосуються теплопровідності 

наноструктурованих матеріалів на основі оксиду цинку обмежене. Більшість робіт в цьому 

напрямку присвячено дослідженням монокристалів, керамік або тонких плівок [1].  

Композитні матеріали виготовляли диспергуванням мікропорошку ZnO зі середнім 

розміром частинок 50 мкм, субмікропорошку ZnO з розміром частинок менше 1 мкм, а також 

спеціально створеного нанопорошку ZnO зі середнім розміром частинок приблизно 3 нм, в 

поліметилсилоксані ПМС 1000 (силіконове масло). Силіконове масло і наповнювачі – 

порошки ZnO бралися в об’ємному співвідношенні 3:7. Нанопорошок ZnO синтезували 

методом «мокрої хімії» у водному розчині 0,016 моль дигідрату ацетату цинку і 0,095 моль 

водного розчину аміаку за температури 95
o
C [2]. Синтез здійснювали протягом 10 хвилин. 

Потім розчин зневоднювався. 

 
Рис. 1. Спектри поглинання: 1 – шару поліметилсилоксану товщиною приблизно 100 мкм, 

2 - шару нанокомпозиту товщиною менше 1 мкм. 

 

Коефіцієнти теплопровідності композитів визначали методом радіального теплового 

потоку. Коефіцієнт теплопровідності α (Вт/(м∙K)) розраховувався зі співвідношення, яке є 

виразом закону Фур’є для одношарової циліндричної стінки [3]: 
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де K – коефіцієнт, що враховує осьові втрати тепла через заглушки вимірної комірки 

(залежить від матеріалу заглушок; вимірювався по еталонному зразку з відомим 
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коефіцієнтом теплопровідності); r1 і r2 – внутрішній та зовнішній радіуси циліндричного 

шару композиту; T1 і T2 - температури внутрішньої та зовнішньої поверхонь шарів композиту; 

l – довжина циліндричного шару композиту; U – напруга на нагрівачі; I – струм нагрівача. 

На рис. 1. зображено отриманий за кімнатної температури спектр поглинання тонкого 

шару нанокомпозиту. В спектрі чітко видно смугу екситонного поглинання ZnO з 

максимумом при λp = 358 нм. 

Для того, щоб визначити радіус R наночастинок ZnO в композиті можна використати 

вираз [4]: 
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Середній радіус наночастинок ZnO виявився приблизно рівним 3 нм. Розраховані 

згідно формули (1) значення коефіцієнтів теплопровідності композитних матеріалів на 

основі порошків оксиду цинку зі середніми розмірами зерен 50 мкм, менше 1 мкм і 

приблизно 3 нм, виявились відповідно рівними 0,8  0,1 Вт/(м∙K), 1,1  0,1 Вт/(м∙K) і 

2,5 0,6 Вт/(м∙K).  

Поліметилсилоксан - прозорий, безбарвний, хімічно інертний та корозійностійкий 

полімер, що забезпечує в’язкопластичні властивості композиту. Коефіцієнт теплопровідності 

поліметилсилоксану, як відомо, рівний α = 0,15 Вт/(м∙K) за кімнатної температури. Крім 

цього, відомо [1], що коефіцієнт теплопровідності монокристалів ZnO знаходиться у 

діапазоні від 100 Вт/(м∙K) до 120 Вт/(м∙K) та залежить від технології виготовлення і обробки 

зразків. Враховуючи, що коефіцієнт теплопровідності ZnO майже в 1000 разів більший, аніж 

полімеру, а його об’ємна частка в композиті - дуже значна (70 %), то теплопровідні 

властивості композиту, в основному, будуть визначатися властивостями 

напівпровідникового наповнювача. В нашому випадку збільшення коефіцієнта 

теплопровідності термопасти при використанні нанопорошку ZnO замість мікропорошку 

можна розглядати як прояв квантово-розмірного ефекту. Оскільки розміри частинок в 

нанопорошку (приблизно 3 нм) співмірні з екситонним радіусом Бора (приблизно 2 нм), і , в 

той же час, значно менші від середньої довжини вільного пробігу фононів (приблизно 30 нм) 

[5] та довжини хвилі де Бройля в ZnO (14 нм) [6], то є цілком можливим балістичний 

механізм теплопровідності. В оксиді цинку вільні екситони, внаслідок великої енергії зв’язку 

(60 меВ), стабільні навіть за температур вищих за кімнатну. Тому в нанокомпозитному 

матеріалі на основі оксиду цинку екситонна складова теплопровідності також може бути 

значною. 
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Халькогеніди металів четвертої групи періодичної таблиці, а також тверді розчини на 

їх основі, широко застосовуються у термоелектричних перетворювачах теплової енергії [1-2]. 

Серед цих сполук, особливої уваги заслуговують дослідження станум телуриду. Матеріал 

володіє високою питомою електропровідністю σ та хімічною сумісністю з багатьма 

металами, що визначає практичність його використання.   

Синтез станум телуриду, вимірювання термоелектричних параметрів, дослідження 

структурних властивостей проводились за методиками детально описаними у [3]. Досліджені 

зразки чистого станум телуриду та з вмістом домішки 1,5 ат. % і 2,0 ат. % виявилися 

однофазними структурного типу NaCl, просторова група Fm–3m. Зразок SnTe + 1,0 ат.% Bi 

містить додатково 1.07(4) мас.% чистого вісмуту структурного типу As. Визначена 

залежність сталої гратки легованого станум телуриду від вмісту вісмуту характеризується 

немонотонною залежністю з мінімумом в околі 1,5 ат.% (рис. 1). Результати вимірювання 

електропровідності та коефіцієнта термо-ЕРС представлено на рис.2 а та рис. 2 б. 

 

 

 

Рис. 1. Залежність періоду елементарної 

комірки досліджуваних зразків SnTe:Ві від 

вмісту домішки Ві. 

 

 
 Співставляючи отримане значення параметра елементарної комірки для 

бездомішкового SnTe з даними представленими у [1], можна зробити висновок, що 

синтезований матеріал містить ≈ 0,2 ат.% надстехіометричного телуру. Наявність фази 

чистого вісмуту у зразу SnTe з вмістом домішки 1,0 ат.% може бути зумовлена 

 
                                     а)                                                                            б) 

Рис. 2. Температурна залежність питомої електропровідності ϭ (а), коефіцієнта термо-

ЕРС α (б) зразків SnTe:Ві. Вміст Ві, ат. %: 0 – ■; 1,0 – ♦; 1,5 –▲; 2,0 – ●. 
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перевищенням межі розчинності домішки або некоректно вибраними умовами синтезу 

матеріалу, за яких домішці не вдалось повністю розчинитись у матриці. Проте, такі 

припущення не пояснюють чому не утворюються додаткові фази у станум телуриді при 

вищих концентраціях вісмуту, отриманому при тих же технологічних умовах синтезу. 

Очевидно, що такий результат є наслідком більш складних, ніж це може видатись на 

перший погляд, взаємодій між атомами бісмуту та власними точковими дефектами 

кристалічної гратки станум телуриду. Про це, зокрема, свідчать і результати уточнення 

кристалічних структур методом Рітвелда, згідно з якими до концентрації 1 ат.% Ві, атоми 

домішки займають вакантні вузли катіонної підгратки, а при більшому вмісті вісмуту – 

аніонної підгратки. Таке значення концентрації атомів бісмуту практично співпадає з 

максимально можливою концентрацією вакансій стануму у SnTe, яка становить ≈ (0,8-

0,9) ат. % [1]. Тобто, можна припустити, що при концентрації ≈ 1 ат.% відбувається 

заповнення домішковими атомами практично всіх катіонних вакансій, що призводить до 

зменшення холлівської концентрації носіїв і, як наслідок, експериментально 

спостережуваного різкого зменшення питомої електропровідності матеріалу. 

Оскільки ВіТе найімовірніше є однократно йонізованим акцептором, то заповнення 

аніонних вузлів вісмутом при концентраціях ≥ 1,5 ат.% зумовлюватиме збільшення 

концентрації дірок, а, отже, і питомої електропровідності, що й має місце на експерименті 

(рис. 2, а). Ріст параметра елементарної комірки при цих концентраціях домішки, очевидно, 

зумовлений тим, що іонний радіус Ві
3-

 (2,13 А) [4] є більшим за іонний радіус телуру Те
2-

 

(2,1 А) [4]. 

З огляду на експериментально спостережувані  зміни електрофізичних і структурних 

параметрів досліджуваних зразків зі зміною концентрації домішки, а також висловлені 

міркування щодо їх пояснення, можна припустити, що утворення додаткової фази чистого 

вісмуту найімовірніше зумовлене тим, що процес зміни механізму легування носить не 

монотонний, а стрибкоподібний характер: до концентрації ≈ 1,0 ат. % відбувається 

заповнення вакансій стануму атомами бісмуту, а якщо такий процес стає енергетично 

невигідним, атоми Ві не відразу переходять у аніонну підгратку, оскільки це теж до певної 

концентрації домішки енергетично невигідно, а накопичуються утворюючи преципітати 

(фази чистого вісмуту); і лише коли концентрація атомів Ві досягне деякого критичного 

значення, преципітати повністю розчиняються і домішкові атоми починають заповнювати 

аніонні вузли гратки. 
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Однією з особливостей напівпровідникових шаруватих кристалів (ШК), до яких нале-

жить InSe, є наявність Ван-дер-Ваальсiвської щілини між шарами, що дає можливість впро-

ваджувати у міжшаровий простір кристалів, методом інтеркалювання, атоми інших речовин, 

наприклад 3d-атоми металів групи заліза, зокрема нікелю, хрому та ін. Такі гібридні струк-

тури InSe(Ме), отримані на основі ШК InSe, які ще називають інтеркалати Me3dInSe є новими 

матеріалами і мали б являти собою систему ―плоских‖ наноструктур сформованих магнітни-

ми домішками 3d-атомів металів, розміщеними у Ван-дер-Ваальсових щілинах шаруватого 

напівпровідникового кристалу InSe. 

В роботі наведені результати експериментального дослідження елементно-фазового 

складу та кристалографії і топографії, а також електронно-енергетичної структури міжша-

рових поверхонь сколювання (ПС) (0001) шаруватих кристалів (ШК) InSe, інтеркальованих 

нікелем (інтеркалатів Ni3dInSe) методами якісної та кількісної Х-променевої фотоелектронної 

спектроскопії (ХФЕС), дифракції повільних електронів (ДПЕ), а також скануючої тунельної 

мікроскопії/скануючої тунельної спектроскопії (СТМ/СТС). 

Встановлено, що для всіх ШК інтеркалатів із різною концентрацією нікелю у вихід-

них синтезованих сплавах InSe + x ат.% Ni (x  10,0%) і вирощених із них методом Бріджме-

на-Стокбаргера ШК і підданих інтеркалюванню, максимальна концентрація нікелю на 

ПС (0001) інтеркалатів NiхInSe і, відповідно, у міжшарових щілинах у кількості до 7,67 ат.% 

спостерігається при 0,75 ат.% нікелю у синтезованих сплавах. Нікель не взаємодіє зі селеном 

та індієм, також відсутні взаємодії з киснем та вуглецем.  

Розраховані, на основі ДПЕ зображень, постійні двовимірної гратки ПС (0001) як для 

чистих InSe так і для інтеркалатів NiхInSe відповідають значенням характерним для об’єму 

кристалу InSe a=b=4,0 Å [1], що вказує на структурну стабільність ПС (0001). СТМ дослід-

ження ПС (0001) інтеркалатів NiхInSe дозволяють зробити висновок про відсутність рекон-

струкції в структурі ПС (0001) ШК NiхInSe, як і поверхні чистого ШК InSe, а також підтвер-

джують наявність в міжшарових щілинах локальних областей нікелю з поверхневою ґраткою, 

яка відповідає проекції на ПС (0001) інтеркалатів NiхInSe кубічної структури металічного ні-

келю з періодом 3,5 Å. За результатами СТС досліджень встановлена наявність локалізова-

них поверхневих станів у забороненій зоні інтеркалатів NiхInSe, що зумовлена металічною 

фазою Ni на їх ПС (0001), на відміну від чистого InSe. 

Все це разом дозволяє стверджувати, що нікель розміщується у міжшарових щілинах ін-

теркалатів NiхInSe і, відповідно, виявляється на міжшарових ПС (0001), представляє собою дріб-

нодисперсну фазу металевих кластерів нікелю. Досліджувана інтеркалатна система NiхInSe 

являє собою досконалу гібридну структуру з можливістю її використання в магнітоелектроніці. 

 

1. F. Sanchez-Royo, G. Munoz-Matutano, M. Brotons-Gisbert, J.P. Martinez-Pastor et al., Nano 

Research-2014.-7.-P. 1556-1568. 
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The opto-electron properties of nanoscale ZnO demonstrated strong dependence of 

morphology and synthesis methods[1,2]. For low-dimension materials, the surface defines physico-

chemical properties, especially to formation of photoluminescence spectra and surface photovoltage 

signal, what are realize on the surface defects[3,4].The Fourier transform infrared spectroscopy can 

uses to detect the surface species and the nature of surface chemical interactions. For II-VI 

semiconductor nanoparticles, electrostatic passivation of surface cations by negatively charged 

ligands has generally been employed [5]. The IR spectra were recorded by using Fourier transform 

infrared spectrophotometer (FTIR, Spectrum BX-II FTIR Perkin Elmer) in the range of 500–4000 

cm-1. 

In present work demonstrated the dependence of intermolecular interaction on the surface 

ZnO with solvent, what synthesized at different temperature by sonochemical reaction. 
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Figure 1. FTIR spectra for synthesized samples (green – 338 K, blue – 351 K) and isopropyl alcohol 

(black). Synthesis time 60 min. 

 

Fig. 1 present FTIR spectra of synthesized samples and spectra of isopropyl alcohol for 

comparison. To analyze the surface defect need analyze the changes at FTIR spectra of solvent. In 

FTIR spectra observed changes in intensity and form of lines and shift at ν(OH) band. Also for both 

samples in FTIR spectra present the νasym(COO
-
) band what is not characteristic for isopropyl 

alcohol.  

In summary, the synthesizes temperature change the origin and density of surface defects. 

The infrared spectroscopy may be uses for detecting the origin and density of this surfaces defects. 

1.  Alim K. A., Fonoberov V., Shamsa M., Balandin A. Micro-Raman investigation of optical 

phonons in ZnO nanocrystals // J. Appl. Phys.-2005.-97.-P. 124313. 

2.  Bitenc M., Podbršček P. Correlation between morphology and defect luminescence in 

precipitated ZnO nanorod powders // Cryst. Growth.-2009.-9.- P. 997–1001. 

3.  Liu Y.,  Liu A., Weifeng H., Zengquan S., Yongchang S. Characterization of optoelectronic 

properties of the ZnO nanorod array using surface photovoltage technique // Appl. Surf. Sci.- 2010.-

 257.-P. 1263–1266. 

4.  Norberg N.S., Gamelin D.R. Influence of surface modification on the luminescence of 

colloidal ZnO nanocrystals // J. Phys. Chem. B. 2005.-109.- P. 20810–20816. 

5.  Gilbert B., Huang F,. Lin Z., Goodell C., Zhang H., Banfield F. J. Surface chemistry controls 

crystallinity of ZnS nanoparticles // Nano Lett.-2006.-6.-P. 605–610. 
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Задачею дослідження є аналіз переносу електронів та розрахунок струмів у n
+
-i-n

+
 

діодах з базою довільної, зокрема нанорозмірної, довжини. Для аналізу транспорту 

заряджених частинок застосовано дрейфово-дифузійні рівняння, згідно з яким електричне 

поле і концентрація електронів визначається рівняннями Пуассона і рівнянням для струму: 

 
(1) 

 
(2) 

Тут μ – рухливість, D - коефіцієнт дифузії, які пов'язані між собою . 

Обезрозміривши ці рівняння, використовуючи енергію і довжину 

Дебая , де n0 це характерна концентрація, а також 

позначивши можна отримати: 

 
(3) 

Рівняння (3) може бути застосовано як для контактів, так і для бази діода, де треба 

покласти n
+
=0. На інтерфейсах «контакт-база» використовуємо умови неперервності 

концентрації та поля. Рівняння (3) можна аналітично дослідити на фазовій площині (n, Е). 

Особлива точка (n
+
,A/n

+
) є сідлом, для якого дотичні до сепаратрис записуються як 

 

Рис.1. Інтегральні криві для рівняння 

(3). На графіку пунктиром позначено лінії, 

на яких похідна dE/dn=0 і dE/dn=∞. 

Штрихованими лініями позначено дотичні 

до сепаратрис. Користуючись цими лініями, 

а також тим що на прямих n=0 і E=A/n
+
 

похідна залишається константою і рівна n
+
/A, 

можна наближено побудувати інтегральні 

криві 

 

 

 

 

 

Тепер ми дослідимо поведінку поля і концентрації на всьому діоді n
+
-i-n

+
. Це можна 

зробити теж за допомогою фазової площини. Рахуватимемо сильнолеговані контакти 

нескінченими, а слаболеговану або нелеговану базу скінченої ширини. Для нескінченого 

напівпровідника залежність поля від концентрації буде рухатись по сепаратрисам на фазовій 

площині. Для бази з низькою концентрацією легування особлива точка буде наближатись до 

нескінченості, і розв'язку буде відповідати одна з інтегральних кривих. 

 Навіть тільки наближено оцінивши графік на фазовій площині, можна зробити 

висновок про поведінку поля і концентрації в діоді. Наприклад, з Рис.2 видно, що 

концентрація буде спадати, поки не дійде мінімуму на базі, а потім виросте до концентрації 

легування на аноді. Поле ж в свою чергу буде рости до максимуму на інтерфейсі катода і 
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бази, потім спадатиме до мінімуму на інтерфейсі анода і бази, і знову виросте до свого 

початкового значення. 

 

 

 

 

Рис.2. Залежність E n для n
+
=10, A=-1 

суцільними лініями позначено сепаратриси на 

контакті, а штрихованими лініями позначено 

можливі інтегральні криві для різної ширини 

бази. Рух від катоду до аноду відбувається проти 

годинникової стрілки, починаючи з точки 

перетину сепаратрис. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Також було зроблено числовий обрахунок цих графіків. На Рис. 3 зображено залежність 

концентрації, поля та потенційної 

енергії від координати. Параметри 

були вибрані n
+
=10, A=-1, L=10, де 

L це ширина бази виміряна в 

радіусах Дебая. З останнього 

графіку видно що електрони мають 

мати певну енергію щоб подолати 

потенційний бар'єр. 

В подальшому планується 

розглянути схожу задачу з пастками. 

Зауважимо, що хоча дослідження 

n+-і-n+ діодів розпочалось ще у 

1940-х роках[1], зараз вони знову 

стають актуальними [2] у зв’язку з відкриттям нових матеріалів та використання структур з 

нанорозмірами 

1. Пекар С.И. Теория контакта металла с диэлектриком или полупроводником// ЖЭТФ-

1940.-10, вып. 11. 

2. X.-G. Zhang, Sokrates T. Pantelides Theory of Space Charge Limited Currents // Physical 

review letters. 2012. 108(26):266602. 
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Нанооб’єкти, в яких носії заряду піддаються тривимірному просторовому обмеженню, 

привертають значний інтерес дослідників протягом останніх десятиліть. Просторове 

обмеження носіїв заряду призводить до розщеплення енергетичних рівнів системи, що 

наділяє такі об'єкти атомними властивостями. Форма, розмір, розподіл елементного складу і 

полів еластичних напружень по об’єму наноструктури визначає величину енергетичних 

рівнів і їх розщеплення. Об’єкти, що володіють вищевказаними властивостями, називаються 

квантовими точками або наноострівцями. 

Режим росту Странського-Крастанова дозволяє відносно легко і швидко отримати 

великі однорідні масиви самоіндукованих наноострівців, сформованих за рахунок 

невідповідності постійних ґраток матеріалу підкладки і епітаксійно осадженої плівки. 

Накопичення еластичних напружень в плівці в процесі її осадження призводить до 2D → 3D 

переходу, тобто до переходу від планарного росту до утворення 3D наноострівців. 

При молекулярно-променевої епітаксії Ge на Si(001) підкладку утворюються GeSi/Si 

наноострівці у формі пірамід і куполів, за рахунок невідповідності постійних ґраток Si і Ge в 

4%. Як відомо, в процесі росту Ge плівка змінює не тільки свою форму, але і склад [1]. 

Дослідження проводилися на двох зразках. Зразок А 1 був отриманий шляхом 

осадження Ge на Si(001) підкладку зі швидкістю 0.07 Å/с при температурі 700 
0
С. 

Номінальна товщина Ge плівки становила 8.7 МШ. По закінченню осадження, плівка 

охолоджувалася зі швидкістю 1 
0
С/с. Щодо зразка А 2, Ge плівка осаджувалася на буферний 

шар, товщиною в 10 нм з вмістом Ge у 10 ат.%. Номінальна товщина Ge плівки становила 

8 МШ при температурі і швидкості осадження у 700 
0
С і 0.07Å/с, відповідно. Зразок 

охолоджувався зі швидкістю 1 
0
С/с. 

Визначення латерального розподілу елементного складу по поверхні зразка, як і 

глибинне профілювання, проводилося за допомогою скануючої Оже мікроскопії, яка є 

комбінацією Оже електронної спектроскопії і високороздільної скануючої електронної 

мікроскопії. Латеральний розмір ділянки аналізу становить 3 – 5 нм, в той час як глибина 

виходу оже електронів ~ 1 нм. 

Робота проводилася на скануючому Оже мікрозонді JAMP-9500F з автоемісійною 

гарматою. JAMP-9500F складається зі скануючого електронного мікроскопа з 

високовакуумною камерою зразків, Оже аналізатора і іонної гармати, для пошарового 

травлення. Максимальна просторова роздільну здатність електронно-оптичної колони 

становить 3 нм (25 кВ, 10 рА) в режимі вторинних електронів. Максимальна енергетична 

роздільна здатність концентричного напівсферичного електростатичного Оже аналізатора 

ΔE/E становить від 0.05 до 0.6%. Система іонного травлення складається з Ar
+
 гармати, з 

енергією іонів від 10 до 4000 еВ. Мінімальний діаметр іонного пучка становить 120 мкм. 

Вакуум в камері зразків не перевищував значень 85 10  Pa. 

Для отримання карт латерального розподілу елементного складу високої просторової 

роздільної здатності важливо було вирішити проблему термічного дрейфу. Для цього була 

розроблена процедура електронної корекції просторового положення зонда відносно місця 

аналізу. Для отримання глибинних профілів була розроблена процедура коректного 

пошарового травлення, яка мінімізувала ефекти приповерхневого перемішування, вбивання 

Ar
+
 і розпушення поверхні. 
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Виконуючи глибинне профілювання купола, при пошаровому травленні на деяких 

глибинах були зареєстровані карти латерального розподілу елементного складу. Проводячи 

інтерполяцію отриманих даних, побудовано 3D розподіл елементного складу по об’єму 

купола [1]. 

Аналізуючи глибинні профілі, зареєстровані на поверхні змочувального шару, 

піраміди і купола зразків А 1 і А 2, можна прийти до висновку щодо ключової ролі 

змочувального шару в процесі зародження, еволюції та дозрівання GeSi/Si наноострівців. 

 

1. Ponomaryov S.S., Yukhymchuk V.O., Lytvyn P.M., Valakh M.Ya. Direct Determination 

of 3D Distribution of Elemental Composition in Single Semiconductor Nanoislands by 

Scanning Auger Microscopy // Nanoscale Research Letters-2016-11-103. P 1-13. 
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Релаксаційна оптика – це розділ фізики, що описує процеси незворотної 

(неадіабатичної) взаємодії оптичного випромінювання з твердими тілами. 

Однією з важливих проблем релаксаційної оптики є лазерно–індуковане 

формування наноструктур [1-6]. 

Oсновними причинами лазерно–індукованої генерації інтерферограм і 

наногорбів є створення надлишкового негативного заряду і, як наслідок, 

плазмонних коливань у внутрішній області, а також утворення наногорбів. 

В основі процесу формування періодичного профілю при впливі на 

високопровідні матеріали повинно бути резонансне збудження поверхневих 

електромагнітних хвиль при дифракції падаючої лазерної хвилі на плоскій 

поверхні з просторовою модуляцією оптичних властивостей, викликаної 

періодичною модуляцією поля. 

Типова схема досліду для наведення періодичного рельєфу на початково 

гладкій поверхні дуже проста [2,4]. 

 
Рис. 1  Геометрія утворення найбільш поширених поверхневих решіток з хвилею 

накачки: а) р – поляризації (вектор Е i  лежить в площині падіння) б) s поляризації (вектор 

iE  перпендикулярний площині падіння) 

 

При високій густині потужності лінійно поляризованого лазерного 

випромінювання інтенсивності настільки великі, що нелінійний процес 

взаємної інтерференції поверхневих плазмон–поляритонів починає визначати 

результуюче інтерференційне поле, в якому останній член правої частини 

рівняння домінує над другим, 

           y  xgIIxgIIxIxJ sss 21 sin21sin21
21

   (1) 

тому у сумарній інтенсивності електромагнітного поля другим доданком у 

правій частині можна знехтувати в порівнянні з третім (на кінцевій стадії 

формування інтерференційної картини) [4].  
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Періоди та орієнтації решіток істотно залежать від характеристик 

лазерного випромінювання – кута падіння θ, поляризації, частоти, енергії 

імпульсу. 

До експериментальних результатів, які дозволяють встановити 

співвідношення між процесами адіабатичної (в основному випромінювальні) та 

неадіабатичні (в основному безвипромінювальні) слід віднести результати по 

взаємодії лазерного випромінювання з антимонідом індію (включаючи InSb та 

InAs)[3,4]. Для їхнього пояснення можна використати каскадну модель 

насичення збудження відповідних хімічних зв’язків на основі двовимірного 

представлення решітки сфалериту [5, 6], саме в цій модифікації кристалізовані 

опромінювані кристали. Кристалічні напівпровідники кремній і германій в 

основному мають структуру алмазу. Елементарна решітка має вісім атомів. 

Окрім структури алмазу кремній і германій можуть кристалізуватися в 

решітках гексагональної, кубічної і тригональної симетрії.  

Виходячи з цього перехід від однієї фази до іншої можна змоделювати 

для режиму насичення збудження при дії лазерного випромінювання як 

одночасний розрив такої кількості хімічних зв'язків, що відповідає різниці 

комбінаційних чисел основних фаз.[4] 

  Фізико-хімічна модель дозволяє оцінювати фазові перетворення 

аморфізація – кристалізація в обох напрямках: лазерне опромінення може 

приводити і до впорядкування і до розупорядкування структури. 
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The idea of using dislocation-related luminescence (DRL) to increase radiative 

recombination is very promising, due to high thermal stability of luminescence centers. The 

radiation energy coincides with a passband of fiber optics greatest transparency and the 

transparency of silicon. Furthermore, DRL centers are extremely resistant to heat treatment of 

samples, and consequently, based thereon devices aren’t practically subject of degradation [1]. 

Dislocations can effectively getter impurities from the volume and the surface area of the 

crystal. This can lead to formation of additional charge carrier recombination channels on 

dislocations and to changes of DRL intensity. It is known that the high-temperature annealing and 

the elastic deformation affect the intensity, position of maximum and shape of DRL spectra [2]. 

Therefore there is a need to study the mechanisms and methods to increase efficiency of DRL. 

Formation of the samples described in paper [3]. In this article experimental methods and 

processing stages were represented. Electroluminescence studies were carried out at liquid nitrogen 

temperature (T= 77K). 

Elastic compression of plastically deformed p-type silicon crystals leads to a change in the 

form of DRL spectrum.  

As it is seen from fig.1.a elastic deformation minimally effect on change in band-edge 

luminescence (BEL) intensity. In the pressure range from 0 to 22 MPa BEL intensity varies by 1% 

from the I0 level. At the same time D2 - D4 bands begin to increase amplitude above 10 MPa 

pressure and it is about 1.5 times higher than the original. Along with the increase in peaks intensity 

it also increases their full width at half maximum (FWHM).  

It should be noted that D1 bands is characterized by almost linear dependence of the 

intensity magnitude from elastic deformation. Another fact is that the D1 FWHM slightly varies in 

contrast to the D2-D4. 
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Figure 1. Changes of of maximum intensity value of D1-D4, BEL peaks (a) and their 

FWHM (b) (samples subjected to plastic deformation with dislocation concentration Nd ~ 10
7
 cm

-2
) 

depending on the pressure on crystal (elastic deformation) 

 

This change of the DRL spectrum is explained by several mechanisms. Firstly, as shown in 

[4, 5] surface layer of silicon under the influence of elastic deformation is able to getter impurities 
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and defects. Such gettering happens due to the fact that the Al film deposited on the p-Si substrate 

results in the formation of the deformation potential. It’s happened because different lattice 

parameters Al and Si (23%) and, as a consequence, the localization in the surface layer defects of 

the crystal volume. In such areas of the surface layer around the nuclei of dislocations generated 

Cottrell clouds and clusters of point defects. The presence in the surface layer an additional 

deformation potential is accompanied by a rearrangement of the relevant structural defects [3]. As a 

consequence, increases in the crystal surface layer of the concentration of radiative recombination 

centers associated with dislocations. These experimental results well correlated with the simulation 

represented in [4]. 

The second mechanism associated the rearrangement of the silicon band structure under the 

influence of elastic deformation. The energy levels of recombination centers in the band gap are 

split into several sub-levels. This causes an increase of FWHM value in some bands of DRL 

spectrum. Also, there is a relative shift of the maxima and minima of the energy levels in the band 

diagram of silicon. This shift affects the probability of radiative recombination, which in turn 

influences to the DRL intensity. Another fact which confirms the presence of the second 

mechanism is the displacement of the D-bands maxima to the high energies region. For the band D2 

is the smallest gap. 

It is known that the D1 maximum coincides with pass-band of the fiber optics. In the 

process of elastic deformation D1 band has an almost linear dependence on the compression and 

small exposed to change the FWHM. Due to that heat treatment, and elastic deformation methods 

can be used to improve the efficiency of light emitting structures based on silicon. 

Models of restructuring defect subsystem of silicon crystals as a result of thermal treatments, 

together with the proposed mechanism of DRL spectra changes under the influence of elastic 

deformation will help to more accurately understand the nature of radiative recombination centers. 
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В міру зростання вимог і розширення обсягу проблем, які ставляться перед 

електронікою, оптоелектронікою, нелінійною оптикою, дозиметрією і іншими областями 

техніки, відчутним стає дефіцит нових матеріалів, на основі яких можна успішно 

розв’язувати ці проблеми. Особливо це стосується інтенсивного розвитку технологічних і 

конструкторських досліджень по створенню елементів нелінійної оптики, приладів і 

пристроїв оптоелектроніки, що працюють в широкому оптичному діапазоні. Традиційними 

матеріалами для таких систем були оксидні сполуки. Але область їх прозорості суттєво 

обмежена у низькочастотному діапазоні спектру, тому в якості їх замінників пропонуються 

складні напівпровідникові матеріали, що отримуються на основі халькогенідних, 

галогенідних і халькогалогенідних сполук. Такі низькосиметричні сполуки демонструють 

більшу анізотропію та ширші області пропускання світла у порівнянні з оксидними 

матеріалами. До того ж, напівпровідникові матеріали на основі халькогенідних (галогенідних) 

сполук є надзвичайно перспективними для їх успішного використання в якості активних 

середовищ твердотільних лазерів.  

Потрійні галегоніди свинцю, такі як, наприклад, TlPb2Cl5, TlPb2Br5 розглядаються 

дослідниками як новітні кристали для ефективного їх впровадження в якості 

низькоенергетичних фононних матеріалів, що працюють в середньому та довгохвильовому 

інфрачервоному (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 TlPb2Cl5 і TlPb2Br5 для даного дослідження були вирощені з 

використанням методу Бріджмена у закритих кварцових ампулах в атмосфері галогену. 

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

При визначенні коефіцієнта поглинання зразків в спектральному діапазоні 600-1000 нм 

використовувався фотоприймач на основі кремнію, а в діапазоні 1000-2000 нм – на основі 

PbS. Вимірювальна система передбачала поміщення зразка в спеціальний кріостат при 

низькотемпературних дослідженнях. Для низькотемпературних досліджень 

використовувався кріостат типу «Утрекс» точність стабілізації та вимірювання температури 

складала ±0,5К.  

Вимірювання спектрів поглинання є одним з прямих методів дослідження 

енергетичного спектру електронів в напівпровідниках. Змінюючи енергію фотонів, можна 

селективно збуджувати локалізовані і нелокалізовані стани електронів, і тим самим 

досліджувати їх енергетичний спектр в широкому інтервалі енергій. В нашій роботі 

досліджено оптичне поглинання напівпровідникових монокристалів TlPb2Cl5 і TlPb2Br5 в 

межах 1-2,6 еВ енергій квантів падаючого світла. Спектральні дослідження краю поглинання 

проводили в інтервалі температур 100-300 К.  

Отримані значення коефіцієнта поглинання α від енергії фотонів hν і температури Т 

показані на рисунку 1. З наведених залежностей видно, що з підвищенням температури 
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спектри поглинання зміщуються в довгохвильову область, причому нахил спектральних 

залежностей залишається незмінним. 
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Рис. 1. Спектри оптичного поглинання свiтла в монокристалах TlPb2Cl5 і TlPb2Br5 при 

температурах: 1 – 100 К; 2 – 150 К; 3 – 200К; 4 – 250 К; 5 – 300 К. 

 

Як видно із рисунка 1, для монокристалів  

TlPb2Cl5 і TlPb2Br5 при всіх температурах видно 

різкий ріст коефіцієнта поглинання α із 

збільшенням hν, який обумовлений дозволеними 

прямими переходами електронів із максимуму 

валентної зони в мінімум зони провідності 

поблизу енергії 2,44 і 2,3 еВ, відповідно. Ширина 

забороненої зони Еg визначалась по 

енергетичному положенню довгохви-льового 

краю спектру поглинання. 

На рис.2 зображено змiну оптичної 

ширини забороненої зони iз змiною температури. 

Температурна залежнiсть ширини забороненої 

зони монокристалів TlPb2Cl5 і TlPb2Br5 в iнтервалi 

100–300 К має лiнiйний характер. З 

експериментальних кривих (рис. 2) побудовано 

залежність hν (Т), в якій енергію фотонів 

отримували при перерізі кривих поглинання на 

рівні α = 160 см
-1

 (рис. 2). Шляхом екстраполяції 

лінійної ділянки залежності α (hν) до нуля 

поглинання (α = 0) були визначені експериментальні значення оптичної ширини забороненої 

зони досліджуваних монокристалів TlPb2Cl5 і TlPb2Br5. Виявилось, що значення  Еg 

знаходиться в межах 2,44-2,53 еВ для TlPb2Cl5, і в межах 2,39-2,45 еВ для TlPb2Br5 (рис.2).  
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Рис. 2. Температурна залежність 

ширини забороненої зони в 

монокристалах  TlPb2Cl5 і TlPb2Br5. 
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Напівпровідник In2Hg3Te6 завдяки дефектній структурі характеризується великою 

радіаційною стійкістю. На його основі побудовані фотодатчики та детектори рентгенівського 

випромінювання, здатні працювати при дозах радіаційного випромінення D  10
7
 бер.  

Створення бар’єрного переходу на In2Hg3Te6 легуванням домішкою є недопустимим, 

завдяки наявності великої кількості дефектів. Тому одним із базових принципів створення 

бар’єрних структур на In2Hg3Te6 – нанесення металу на поверхню напівпровідника, тобто 

утворення бар’єру Шотткі.   

Нами створений координатно-чутливий фотодіод Шотткі (ФДШ) на основі підкладок 

In2Hg3Te6 n-типу провідності, який характеризується спроможністю визначати розподіл 

густини перерізу падаючого випромінення у спектральному діапазоні довжин хвиль 0,75-1,6 

мкм при підвищених дозах γ-радіації. Підкладки одержані з монокристалів In2Hg3Te6, які 

вирощенні модифікованим методом зонної плавки та характеризуються високою 

однорідністю електрофізичних та оптичних параметрів, як у повздовжньому, так і в 

поперечному напрямках.  

Для формування бар’єру Шотткі на верхню грань підкладки In2Hg3Te6 при 

температурі T=390 К  методом термічного напилення на установці УВН 71П3 наносився 

оптично-прозорий шар хрому (Cr) товщиною  120 Ǻ. Нижня грань підкладки методом 

фотолітографії протравлювалась травником, з метою утворення матриці контактних 

островків. Омічні контакти формувались напиленням ніхрому на верхню грань з шаром Cr та 

In на нижню грань, на якій сформована матриця контактних островків. 

Застосування Cr дозволяє використовувати такі ФДШ при дозах радіації  310
8
 бер в 

порівнянні з аналогами, в яких, в якості бар’єрних матеріалів, застосовуються Ni, Au, ITO. 

Рис.1. Відносна спектральна чутливість координатно-чутливого фотодіоду  

Шотткі на основі Cr - In2Hg3Te6 

Одержані ФДШ характеризувались максимумом спектральної чутливості на довжині 

хвилі  = 1,55 мкм (рис.1), величиною темнового оберненого струму 1-4 мкА. 
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 Унікальний набір фізико-технічних параметрів селеніду цинку визначає 

перспективність його практичного використання у різних областях функціональної 

електроніки, що стимулювало розвиток технологій отримання об’ємних кристалів гарної 

якості. Натомість, найбільш поширені розплавні кристали ZnSe, зазвичай, містять значне 

число власних і неконтрольованих домішкових точкових дефектів, у зв’язку з чим їх 

параметри у більшості випадків не відповідають бажаним. У першу чергу це стосується 

поєднання високої електропровідності та ефективної крайової люмінесценції, що є 

необхідним для створення інжекційних блакитних світлодіодів. Для вирішення даної та 

інших подібних задач використовують додаткові технологічні операції – відпали у парі чи 

розплаві власних компонент, у вакуумі чи інертній атмосфері або легування домішками, що 

викликають «ефекти очищення». 

Автори [1] показали, що 

легування кристалів ZnSe у процесі 

росту ітербієм викликає зменшення 

концентрації фонових домішок і 

збільшення ефективності екситонної 

люмінесценції. У даній роботі 

вивчається вплив елементів Yb і Gd на 

люмінесценцію кристалів ZnSe<Al>, у 

які ці домішки вводяться більш простим 

і гнучкішим методом дифузії з парової 

фази. Спектр базових підкладинок при 

300 К являє собою одну широку жовто-

зелену смугу, яка зумовлена 

асоціативними дефекти типу ( Zn ZnV Al ), а 

крайове випромінювання взагалі 

відсутнє, крива 1 на рисунку. Легування кристалів ZnSe<Al> призводить до суттєвого 

підвищення ефективності блакитної смуги з   2,7 еВ, що на наш погляд викликано 

«заліковуванням» двохзарядних вакансій цинку ZnV   рідкісноземельними атомами, криві 2, 3.  

Аналіз спектрів показує, що більш інтенсивно входять в катіону підгратку атоми 

ітербію, що свідчить про його більш високу розчинність порівняно з гадолінієм. Останній 

заповнює вакансії цинку лише частково, у зв’язку з чим асоціативні дефекти Zn ZnV Al  

повністю не руйнуються і жовто-зелена смуга не «гаситься». Попередні дослідження також 

показали, що крайова блакитна смуга має екситонну природу, причому для неї характерна 

висока температурна стійкість. Обговорюються можливості практичного використання 

об’єктів досліджень, а також шляхи підвищення ефективності крайової люмінесценції. 

1. I. Radevici,, K. Sushkevich,, V. Sirkeli,, H. Huhtinen, D. Nedeoglo,, P. Paturi. Luminescent 

properties of the ZnSe:Yb crystals in the visible spectral range // Journal of Luminescence.-

2013.-143.-P. 275–279. 
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Розвиток електроніки вимагає створення нових дешевих кристалічних сполук з 

регульованими властивостями. Анізотропні фоточутливі сполуки з широкими вікнами 

пропускання можуть бути перспективними матеріалами для використання у оптоелектроніці 

та нелінійній оптиці. Дослідження показали, що до таких матеріалів належать 

багатокомпонентні халькогенідні сполуки, які є аналогами бінарних халькогенідів групи 

A
II
B

VI
. Одним з таких матеріалів є халькогенідний монокристал AgGaGe3Se8 [1]. 

Разом з тим, додавання домішок у кристал AgGaGe3Se8 дозволяє ціленапрямлено 

змінювати його властивості[2, 3]. 

У роботі досліджено спектральний розподіл коефіцієнта поглинання монокристалів 

тетрарної фази AgGaGe3Se8, легованої атомами Cu, In, Sn у діапазоні температур 100 – 300 К. 

За значенням енергії кванта світла в області краю поглинання  при  α=160 см
-1

 оцінена 

ширина забороненої зони.  

 
Рис.1. Спектральний розподіл коефіцієнта поглинання монокристалів сполук 

a)Ag0.95Cu0.05GaGe3Se8, b)AgGa0.95In0.05Ge3Se8, c)AgGaGe2.85Sn0.15Se 

 
Дослідження показали, що в температурному інтервалі 100 – 300 К ширина 

забороненої зони практично лінійно змінюється з температурою. Розрахований термічний 

коефіцієнт зміни ширини забороненої ( dTdEg / ) зони становить –(8.5−9.5)·10
-4 

еВ/К. 

Край поглинання світла у всіх досліджуваних кристалах добре описується 

експоненційною залежністю. Апроксимація спектрів поглинання за формулою Урбаха [4] 

дозволила отримати значення енергії Урбаха ( UE ), координати точки збіжності 

 ( 0  і oE ) для досліджуваних сполук. Експериментально встановлене 

зростання UE  при збільшенні температури кристалів від 100 до 300 К. 

Розраховано значення сили електрон-фононної взаємодії (g), яке дорівнює 1.04, 1.06 

та 1.08 для кристалів легованих Сu, In та Sn відповідно,що є типовим для кристалів, що 

мають дефекти стехіометрії у катіонних підрешітках. 
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Кристали групи 
VI

2

IIIIII CBA (А – Tl; B – In, Ga; C – S, Se, Te) перспективні матеріали, 

які використовуються в різних пристроях сучасної технології. Трьохкомпонентні сполуки 

даного типу є анізотропними кристалами з шаруватою структурою [1]. Для даних матеріалів 

в різних площинах формуються різні типи зв'язків: в площині шару ковалентний, а між 

шарами молекулярний (Ван-дер-Ваальса). Великий підбір необхідних фізичних властивостей 

робить дані кристали та тверді розчини на їх основі перспективними для широкого 

застосування в джерелах, приймачах, перетворювачах, підсилювачах різних видів енергії та 

створення на їх основі різних функціональних елементів оптоелектроніки. 

Дослідження впливу зміни складу сполуки твердих розчинів системи TlGaSe2-SnSe2 

на їх електричні, фотоелектричні та оптичні властивості дає важливу інформацію про 

природу та спектр енергетичних рівнів, локалізованих у забороненій зоні досліджуваних 

напівпровідників та про їх зонну структуру [2]. 

Досліджено закономірності зміни оптичних спектрів поглинання світла в кристалах 

твердих розчинів Tl1-xGa1-xSnxSe2 (х=0,05; 0,1) з температурою, оцінено ширину забороненої 

зони та розраховано термічний коефіцієнт зміни ширини забороненої зони з температурою 

(табл. 1). 

Таблиця 1 

Зразок Т, K Еg, eВ dЕg/dT, 

еВ / К, 10
-4

 

 

 

95%TlGaSe2 -5%SnSe2 

100 1.92  

 

- 3.0 
150 1.9 

200 1.89 

250 1.87 

300 1.86 

 

 

90%TlGaSe2 -10%SnSe2 

100 1.91  

 

- 4.0 
150 1.9 

200 1.88 

250 1.85 

300 1.83 

 

1. Оптичні властивості кристалів Tl1-xIn1-xSnxSe2 (x=0; 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 05) / І. Кітик, 

Г. Мирончук, О. Парасюк, С. Данильчук, В. Божко, О. Замуруєва // Наук. вісн. Cхідноєвроп. 

нац. ун-ту ім. Лесі Українки. Сер. Фіз. науки. – 2013. – № 2(251). – С. 3–10. 

2. Structural and Optical Features of Novel Tl1-xIn1-xGexSe2 Chalcogenide Crystals / 

O. V. Zamurueva, G. L. Myronchuk, G. Lakshminarayana, O. V. Parasyuk, L. V. Piskach, 

A. O. Fedorchuk, N. S. AlZayed, A. M. El-Naggar, I. V. Kityk // Opt. Mater. – 2014. – Vol. 37. – P. 

614–620. 
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Для оперативної неруйнівної діагностики ІnGaN/GaN гетероструктур потужних 

світлодіодів (СД) найчастіше  використовують електролюмінесценцію (ЕЛ) при прямій 

напрузі, фото- і катодо- люмінесценцію (ФЛ, КЛ) [1]. У той же час при подачі зворотної 

напруги на GaN структури спостерігається лавинний мікроплазмовий (МП) пробій, що 

відбувається переважно в областях критичних протяжних дефектів і супроводжується 

люмінесценцією [2]. 

Окремі, розділені лінії спектрів люмінесценції, які проявляються при знижених 

температурах, містять інформацію про енергетичні рівні рекомбінаційних центрів і дефектів, 

у тому числі глибоких рівнів. Вимірюючи температурні залежності спектрів люмінесценції, 

можна також визначити температурні коефіцієнти dE/dT, енергію активації, тощо. При 

понижених температурах, особливо при азотній, спектри ЕЛ при зворотній напрузі у 

світлодіодних ІnGaN/GaN гетероструктурах не вивчені. 

Досліджувалися InхGa1-хN/GaN структури потужних СД (Рел = 1 Вт, Іном = 350 мА, 

площа 1 мм
2
) з різним складом індію у квантовій ямі (КЯ), х = 0.2 і 0.3 на підкладці Al2O3. 

Колір випромінювання синій і зелений, відповідно. Оскільки зворотний струм при Т = 77 К в 

таких структурах менший практично на порядок, аніж при кімнатній температурі, відповідно 

і менша інтенсивність ЕЛ МП, що пропорційна струму. Тому для реєстрації ЕЛ МП при 77 К 

доводиться прикладати більш високі напруги. 

Різні світлодіодні GaN структури при кімнатній температурі мають переважно широкі 

спектри ЕЛ при зворотній напрузі, що обумовлено рекомбінацією носіїв на домішках і різних 

дефектах у шарах біля p-n- переходу, широка смуга спектрів МП відповідає рекомбінації 

носіїв головним чином на зовнішніх границях ОПЗ. 

Спостерігались два піки при азотній температурі, а также ріст одного из них при 

зростанні струму, що вказує на дві різні області рекомбинації – у квантовой ямі та в 

прилеглому шарі GaN за участі донорно-акцепторних пар (ДАП). Скоріше всього, смуга 2,8 – 

2,84 еВ на відповідає випромінюванню на ДАП MgGa (акцептор) – MgN (донор) в сильно-

легованому магнієм (до 10
19

 – 10
20

 см
-3

) шарі р-GaN. 

Зі зниженням температури змінюються коефіцієнти іонізації (гранична енергія 

іонізації, середня довжина вільного пробігу, дрейфові швидкості носіїв), а також тепло- і 

електро- провідність, що призводить до температурної залежності параметрів МП. В каналах 

МП присутні мілкі та глибокі рівні, зниження температури приводить до їхнього виключення 

через заповнення. 

Зареєстровано температурне звуження ширини та зсув піку спектрів ЕЛ мікроплазм. 

Спектр ЕЛ мікроплазм In0.3Ga0.7N/GaN структур при Т = 77 К містить 1 пік (як і при прямій 

напрузі) за рахунок більшої провідності In0.3Ga0.7N шару. 

1. Reshchikov M.A.  and Morkoç H. Luminescence properties of defects in GaN (Review) // J. Appl. 

Phys. – 2005. – 97. – Р. 061301 (95). 

2. Veleschuk V.P., Vlasenko A.I., Kisselyuk M.P., Lyashenko O.V. Microplasma breakdown of 

InGaN/GaN heterostructures in high-power light-emitting diodes // Journ. of Appl. Spectrosc. – 

2013. - 80, No 1. – Р. 117-123.  
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Cьогодні в галузі геліоенeргетики відбувається активний пошук нових матеріалів для 

створення сонячних перетворювачів нового покоління. При цьому найбільш перспективними 

є тонкоплівкові сонячні елементи (СЕ) на основі гетеропереходів (ГП) між сполуками групи 

А2В6. Однією з головних складністей у виробництві таких СЕ є отримання двошарових 

структур одночасно з великою різницею ширини забороненої зони контактуючих матеріалів 

та добре узгодженими кристалічними гратками. Ряд матеріалів віконних шарів, таких як ZnS, 

CdS, ZnSe та ZnxCd1-xS можуть використовуватись для створення ГП з поглинаючими світло 

шарами СdTe. Найбільш вивченим з них є CdS, а тому ГП CdTe/CdS найбільш часто 

використовується у тонкоплівкових фотоперетворювачах сонячної енергії [1]. Разом з тим 

вважається, що традиційний віконний шар CdS може бути заміненим на шар твердого 

розчину ZnxCd1-xS. Це дозволить збільшити ширину забороненої зони віконного шару (від 

2.42 eВ у CdS до 3.6 eВ у ZnS) і підвищити напругу холостого ходу СЕ, а також зменшити 

кількість рекомбінаційних центрів на межі розділу матеріалів за рахунок кращого 

узгодження параметрів гратки матеріалів [2].  

Тонкі плівки твердого розчину ZnxCd1-xS можуть бути осаджені за допомогою 

наступних методів: вакуумне випаровування, хімічне осадження з розчину, спрей-піроліз, 

тощо. Пульсуючий спрей-піроліз є досить простим, порівняно дешевим методом, який 

дозволяє без використання вакууму отримувати наноструктуровані хімічно чисті плівки з 

керованим складом та заданою площею на підкладках різних типів. Властивості тонких 

шарів, отриманих спрей-піролізом, головним чином залежать від вибору прекурсорів та 

фізико-технологічних умов нанесення плівок. Зокрема суттєвий вплив на властивості таких 

шарів здійснює температура підкладки. Тому метою даної роботи стало дослідження впливу 

температури підкладки на оптичні властивості плівок ZnxCd1-xS різного складу, нанесених 

методом спрей-піролізу та визначення за цими данними вмісту цинку. 

Для осадження шарів ZnxCd1-xS була використана лабораторна установка, яка описана 

в [3]. В якості прекурсору було взято розчин, що містив 0,125 М тетрагідрату нітрату кадмію, 

0,125 М хлориду цинку та 0,125 М тіомочевини, які слугували джерелом Cd, Zn і S 

відповідно. Нанесення плівок проводилось на скляні підкладки з розмірами 2,5х2,5х1 мм, які 

були попередньо очищені за допомогою ізопропанолу. Температура підкладки регулювалась 

в діапазоні 523-773 К з ΔТ = 50 К. Відстань між соплом до поверхні підкладки становила 

25 см. Перенесення диспергованих частинок прекурсору відбувалось за домопогою потоку 

повітря під тиском 0,2 МПа. Швидкість нанесення плівок складала 2 мл/хв при об’ємі 

розпиленого розчину на один зразок 10 мл. 

Оптичні дослідження тонких шарів проводилися на спектрофотометрі Shimadzu 

SolidSpec 3700 в діапазонах довжин хвиль: λ = (300-800) нм з кроком 0,5 нм при режимі 

сканування «medium speed». Вимірювання проводились з врахуванням спектральних 

характеристик підкладки (спочатку проводилось знімання базового спектру пропускання 

чистого стекла, який потім автоматично віднімався від спектру зразків), що забезпечувало 

максимальну точність визначення оптичних параметрів вільної плівки. 

Спектральні залежності коефіцієнтів пропускання та відбиття зразків, отриманих в 

при температурах підкладки Ts = (523-773) K наведені на рис. 1. Як видно з рисунку, плівки 

твердого розчину Cd1-xZnxS мають досить низькі показники коефіцієнту відбиття від 

поверхні (в межах 1,5 – 12,5%). При цьому відбувається зростання значення R при 
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збільшенні довжини падаючої хвилі λ. Для конденсатів, отриманих при підвищенних 

температурах підкладок, характерні більш високі значення коефіцієнтів відбивання та 

пропускання. Швидше за все такі результати зв’язані з яскраво вираженим рельєфом 

поверхні плівок. Разом з тим плівки мають достатньо високі значення коефіцієнту 

пропускання. При довжині хвилі більше 400 нм, (енергіях, менших Eg матеріалу), 

відбувається суттєве зростання коефіцієнту пропускання і його значення в більшості 

випадків становить 50-70%. На залежностях R(λ) і T(λ) спостерігаються максимуми і 

мінімуми інтенсивності, які зв’язані з інтерференцією випромінювання у тонких шарах 

твердого розчину. Наявність інтерференційних піків свідчать про однорідність досліджених 

плівок за площею.  

 
 

Рис. 1. Спектри відбиття (а) пропускання (б) плівок ZnxCd1-xS, отриманих при 

температурах підкладки Ts = (523-773) K 

 

Для визначення ширини забороненої зони матеріала розраховувалися спектральні 

залежності коефіцієнта поглинання (λ) та будувалися залежності    hh 
2

. Встановлено, 

що Eg плівок твердого розчину змінюється в інтервалі 2,61-2,72 еВ. З використанням 

літературних данних про зміну ширини забороненої зони твердого розчину Cd1-xZnxS від 

складу визначено вміст цинку у плівках. Величина x, отриманих конденсатів змінювалася у 

інтервалі 0,35-0,55. Таким чином, змінюючи температуру нанесення шарів можна 

контролювати склад плівок та ширину забороненої зони матеріалу у достатньо шириких 

межах. 

У результаті проведених досліджень було встановлено, що завдяки високим значенням 

коефіцієнтів пропускання і заломлення в широкому діапазоні довжин хвиль, та низькому 

показнику відбивання світла від поверхні плівки, твердий розчин ZnxCd1-xS може 

застосовуватись в якості віконних та буферних шарів СЕ з поглинальним шаром CdTe.  

 

1.  Zia R., Saleemi F., Naseem S., Kayani Z. Study the efficiency of single crystal CdTe/ZnCdS 

solar cell at various temperatures and illumination levels // Energy Reports. - 2015. - 1. - P. 

58–61. 

2. Kartopu G., Clayton A. J., Brooks W. S. M. et al. Effect of window layer composition in Cd1-

xZnxS/CdTe solar cells / // Progress in Photovoltaics: Research and Applications. - 2012. – 20, 

№1. - P. 6–11. 

3.  Dobrozhan O., Opanasyuk A., Kolesnyk M., Demydenko M., Cheong H. Substructural 

investigations, Raman and FTIR spectroscopies of nanocrystalline ZnO films H.  deposited 

by pulsed spray pyrolysis // Phys. Status Solidi A – 2015. –  1-7. – P. 2915–2921. 
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Інтерес до напівпровідникових сполук типу TlB
III

C
VI

2 обумовлений перспективністю 

їх використання в напівпровідниковому приладобудуванні [1].  

В роботі представлено дослідження оптичних та фотоелектричних характеристик 

монокристалів Tl1-xIn1-GexSe2 (x=0,1; 0,2) вирощених методом Бріджмена-Стокбаргера. 

З оптичних спектрів поглинання шаруватих кристалів Tl1-xIn1-xGexSe2 (х=0,1; 0,2) 

оцінена ширина забороненої зони при непрямих ( giE ) і прямих ( gdE ) дозволених переходах, 

енергія Урбаха та параметр крутизни в діапазоні температур 100–300 К. З 

рентгеноструктурних досліджень встановлено, що із збільшенням вмісту GeSe2 зростає 

концентрація донорних та акцепторних центрів, що веде до зростання іонності зв’язку та 

зменшення параметрів решітки [2]. 

Кристали Tl1-xIn1-xGexSe2 (x=0,1; 0,2) є високоомними напівпровідниками з p-типом 

провідності. При збільшені х від 0,1 до 0,2 тип провідності залишається сталим. Аналіз 

експериментальних результатів температурної залежності темнової електропровідності 

показує, що в діапазоні температур 315 – 270 K вона добре описується експоненційною 

залежністю, характерною для невпорядкованих напівпровідників [3]. Обчислена енергія 

активації відповідає значенню ~ 0,33 та 0,29 еВ для x=0,1; та 0,2; відповідно. В області 

температур 145<T<210 K спостерігається стрибкова провідність зі змінною довжиною 

стрибка яка при подальшому зменшенні температури стає безактиваційною. 

Кристали Tl1-xIn1-xGexSe2 (х=0,1; 0,2) є фоточутливими напівпровідниками [4]. 

Енергетичне положення домішкового рівня відносно стелі валентної зони при Т=200К 

становить  0,32 та 0,27 еВ для кристалів TlInSe2 – GeSe2 та при (х=0,1; 0,2) відповідно, що 

узгоджується з енергією активації темнової електропровідності [3]. 

Встановлено, що має місце довготривала релаксація фотопровідності. Характерні 

етапи швидкої та повільної релаксації нерівноважної провідності. Оцінено енергетичну 

відстань від дна зони провідності до рівня діркової пастки 31 меВ та 57 меВ Tl1-xIn1-xGexSe2 

(x=0,1; 0,2), відповідно. 

 

1. M. Hanias, A. Anagnostopoulos, K. Kambas, J. Spyridelis On the non-linear properties of 

TlInX2 (X = S, Se, Te) ternary compounds // Physica B. – 1989. – Vol. 160. – P. 154. 

2. І. В. Кітик, Г. Л. Мирончук, О. В. Замуруєва, О. В. Парасюк, О. С. Мартинюк 

Дослідження спектрального розподілу коефіцієнта поглинання монокристалу Tl1-xIn1-

xGexSe2 (x=0,1; 0,2) // Наук. вісн. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. Сер. Фіз. 

науки. – 2015. – № 10(311). – С. 27–33. 

3. O. V. Zamurueva, G. L. Myronchuk, K. Oźga, M. Szota, A. M. EL-Naggar, A. A. Albassam, 

O. V. Parasyuk, L. V. Piskach, I. V. Kityk Transport phenomena in single crystals Tl1-xIn1-

xGexSe2 (x=0.1, 0.2) // Archives of Metallurgy and Materials. – 2015. – Vol. 60, № 3. – P. 

2025–2028. 

4. M. Piasecki, G. L. Myronchuk, O V Zamurueva, O. Y. Khyzhun O. V. Parasyuk, 

A. O. Fedorchuk, A. Albassam, A. M. El-Naggar, I. V. Kityk Huge operation by energy gap of 

novel narrow band gap Tl1−xIn1−xBxSe2 (B = Si, Ge): DFT, X-ray emission and 

photoconductivity studies // Mater. Res. Express. – 2016. – Vol. 3, № 2. – P. 025902. 



Лашкарьовські читання – 2016 

    61 

 

Оптичні властивості гетерошарів α-ZnS та α-ZnSe 
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Селеніди та сульфіди цинку є важливими матеріалами функціональної електроніки. 

Для її багаточисельних приладів важливою умовою є отримання тонких шарів, які 

визначають властивості приладів та можливості їх практичного використання. Тому  

проблемі вирощування шарів ZnS та ZnSe приділяється велика увага. Разом з тим, 

технологічні процеси, що використовуються, є складними і мало придатними для 

отримання матеріалів з так званою нестабільною модифікацією кристалічної ґратки. У 

випадку ZnSe такою структурою є гексагональна модифікація. Зауважимо, що перехід до 

неї не тільки змінює ширину забороненої зони, але й впливає на енергетичну структуру, 

оптичні параметри і властивості. Тому актуальним є пошук нових методів отримання і 

дослідження їх властивостей. 

Гетерошари отримувались 

методом ізовалентного заміщення 

[1]. В якості підкладинки 

використовувався α-CdS. 

Ізотермічний відпал проводився у 

два етапи: термообробка у парі Zn і 

термообробка у парі Se. 

Контролювалися властивості 

отриманих гетерошарів за оптичним 

відбиванням  та люмінесценцією. 

Вони досліджувались на 

універсальній установці як з 

використанням класичної методики, 

так і λ-модуляції. Остання 

дозволила у випадку  

диференціальних спектрів 

оптичного відбивання визначити основні параметри енергетичної структури гетерошарів 

α-ZnS, які становлять Eg1=3,80 еВ, ΔCR1=0,055 еВ, ΔSO1=0,092 еВ. У випадку α-ZnSe такі 

параметри визначено вперше і становлять Eg2=2,89 еВ,ΔCR1=0,07 еВ, ΔSO1=0,37 еВ (рис. 1). 

Проводився люмінесцентний аналіз властивостей отриманих гетерошарів α-ZnS та 

α-ZnSe. За ним встановлено, що гетерошарам властива інтенсивна фотолюмінесценція 

при 300 К. У випадку α-ZnS вона характеризується двома основними смугами з 

максимумами на ћωm1=2,42 еВ і ћωm2=2,80 еВ. Для гетерошарів α-ZnSe спектр 

випромінювання охоплює крайову область енергій фотонів. Основними є смуги з 

максимумами ћωm3=2,67 еВ та ћωm4=2,90 еВ. Вони визначаються рекомбінаційними 

процесами за участю локальних енергетичних станів, утворених власними точковими 

дефектами, а також домінуючим випромінюванням, зумовленим анігіляцією зв'язаних 

екситонів. В області ћω>Eg спостерігається міжзонна рекомбінація. Вона свідчить про 

високу структурну досконалість матеріалу. 

1. Makhniy V.P.,Baranjuk V/Ye., Demich M.V., Melnik V.V., Malimon I.V., Slyotov M.M., 

Sobistchanskiy B.M., Stets E.V..Isovalent substitution-perspektive methods of producing 

heterojunction optpoelectronical devsces // Proceedings of SPIE.-2000.-4425.-P.272-276.

Рис.1. Диференціальні спектри оптичного відбивання 

α-ZnSe (1) та α-ZnS (2) 
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Пролін (C5H9NO2) – імінокислота, яка входить до складу білкових молекул. Це 

гетерофункціональна сполука, в структуру якої входить карбоксильна (-COOH) та іміно (-NH) 

групи. В реальних умовах за рахунок впливу розчинника може утворювати цвіттеріонні 

моноструктури.  

Для розуміння деяких фотофізичних процесів, які відбуваються в біологічних 

системах необхідно знати спектральні характеристики важливих органічних молекул, які 

можна одержати на основі вимірювань спектрів поглинання та люмінесценції. 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 проліну здійснено лазерним 

опроміненням. З цією метою використано твердотільний переналаштовуваний за довжиною 

хвилі титан-сапфіровий лазер CF 131A (третя гармоніка λ=253,3 нм). Тривалість лазерних 

імпульсів складала 10 нс, частота повторення – 10 Гц, енергія лазерних імпульсів – 20 мкДж. 

Реєстрація спектрів рідинних зразків здійснювалась із використанням кювет глибиною 4 см. 

Збуджуюче незфокусоване випромінювання заводилось у кювету згори. 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 спектрі поглинання розчину проліну спостерігається чіткий максимум при 217 нм, 

на відміну від ароматичних амінокислот, у яких є два максимуми на кривій поглинання через 

наявність спряжених С=С зв’язків [1]. Спостерігаються відмінності в спектрах 

фотолюмінесценції порошку та водного розчину проліну (табл. 1).  

Таблиця 1. Особливості спектрів поглинання та фотолюмінесценції проліну 

 

λmax(погл.), нм ξmax, л/(моль* см) λmax(люм.),нм E(S1), еВ 

Порошок Розчин 

217 11,2 393 448 4,2 

 

Головний максимум і довгохвильовий край спектра фотолюмінесценції водного 

розчину зсунуті в довгохвильову область. Це пояснюється тим, що в розчині кожна молекула 

оточена молекулами розчинника, дипольні моменти якого створюють локальні електричні 

поля, а також спостерігається збільшення дипольного моменту збудженого стану. 

Розрахована нами величина квантового виходу фотолюмінесценції розчину проліну з 

урахуванням багатьох факторів, виміряних під час експерименту складає 1, 2 *10
-7

. Енергія Е 

(S1) першого збудженого синглетного стану визначена шляхом знаходження абсциси точки 

перетину довгохвильового краю кривої поглинання та короткохвильового краю кривої 

фотолюмінесценції.  

1. Мигович М.І., Кельман В.А // Укр. фiз. журн. 2014. Т. 59, № 6. 
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Завдяки можливості широкого використання, зокрема для створення приладів 

прозорої електроніки та через низьку вартість виробництва, у наш час значну увагу 

дослідників привертають оксидні напівпровідники. Одним з таких матеріалів є станат цинку 

(Zn2SnO4). Завдяки широкій забороненій зоні (Eg = 3,7 еВ), хімічній та термічній стабільності 

в атмосфері, він викликає значний інтерес дослідників як альтернатива таким традиційним 

прозорим оксидам як ITO, SnO2, ZnO. Це безпосередньо обумовлено спектром його 

застосування у якості матеріала дзеркал з високим коефіцієнтом відбиття в ІЧ-діапазоні, 

енергозберігаючих вікон, газових датчиків, сонячних та літій-іонних батарей і навіть у якості 

антифрізного скла для автомобілів та літаків, тощо.  

Станат цинку також є дуже перспективним матеріалом геліоенергетики з огляду 

можливості створення вікон тонкоплівкових сонячних елементів на базі поглинаючих шарів 

CdTe, CIGS та CZTSе. Це пов’язано з тим, що він має високу рухливість електронів та 

провідність, низький коефіцієнт поглинання світла, відрізняється високою радіаційною, 

хімічною та механічною стійкістю. Завдяки унікальному поєднанню оптичних та 

електричних властивостей даний функціональний матеріал може широко використовуватися 

для виготовлення газових сенсорів, тонких дисплеїв, фотоелектричних пристроїв та ін [1]. 

Існує велика кількість методів отримання плівок напівпровідникових оксидів: 

магнетронне розпилення, молекулярно-променева епітаксія, термічне та імпульсне-лазерне 

випаровування, осадження з хімічного розчину тощо. У наш час, велика увага приділяється 

саме хімічним методам отримання таких плівок, завдяки їх простоті, дешевизні, а також 

можливості отримання плівок на різноманітних підкладках з різних прекурсорів. Одним з 

таким безвакуумних методів є метод пульсуючого спрей-піролізу. Однак цей метод для 

отримання плівок станату цинку практично не використовувався, а структурні та оптичні 

властивості таких плівок вивчені недостатньо. У зв’язку з цим, метою даної роботи стало 

визначення впливу фізико-технологічних умов нанесення на оптичні властивості шарів та 

вибір умов осадження, що забезпечують отримання плівок Zn2SnO4 з високими 

експлуатаційними характеристиками.  

Осадження тонких плівок за допомогою методу спрей-піролізу можна розділити на 

три основних етапи: розпилення прекурсору, ендотермічні реакції та стабілізація плівок на 

підкладці. У якості початкового прекурсору для отримання плівок станату цинку 

використовувалися наступні водні розчини: 2,5 M – SnCl4·5H2O, 5 M – Zn(NO3)2·6H2O до 

яких добавлялося декілька крапель HNO3. Для розчинення кожного реагенту (окрім азотної 

кислоти) було взято по 10 мл. 

Для нанесення зразків, скляні підкладки розміром 1×1 см
2
 були очищені та обезжирені 

ультразвуком протягом 16 хвилин, після чого промиті чистою водою й етанолом. В подаль-

шому прекурсор розпорошували на нагріту до необхідної температури підкладку. Швидкість 

розпилення становила 0,2 мл/хв, а об’єм розчину необхідний для отримання зразка 6 мл. 

Відстань між соплом і поверхнею підкладки - 23 см. Для транспорту диспергованих частинок 

використовувався потік повітря під тиском 0,2 МПа. Діапазон температур підкладки, що 

використовувалися при синтезі плівок становив Тs = (250 – 450) ºС з кроком Δ50 ºС [2]. 

Оптичні дослідження напівпровідникових плівок проводилися на спектрофотометрі 

Solid Spec-3700 UV-VIS-NIR в інтервалі довжин хвиль λ = (300-1500) нм. Знімалися 

спектральні залежності коефіцієнта відбиття R() та пропускання T(). Для вимірювання 

спектрів відбиття світла використовувалась спеціальна приставка. Вона забезпечувала 
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подвійне відбиття світла від поверхні експериментальних зразків при зніманні, з 

урахуванням його відбиття від контрольного зразка. Товщина плівок була визначена за 

допомогою растрового електронного мікроскопу Hitachi S-4800 шляхом фотографування їх 

сколів. За отриманими оптичними спектрами в області слабкого поглинання випромінювання 

були розраховані спектри поглинання (), заломлення n(), екстинкції k(), реальної ε1(λ) та 

уявної ε2(λ) частин оптичної діелектричної сталої матеріала [3]. 

Типові спектри пропускання плівок Zn2SnO4, отриманих при різних умовах осадження, 

наведені на рис. 1. 

 
Рис. 1. Спектри пропускання (а) та відбивання (б) плівок Zn2SnO4, отриманих при 

різних температурних режимах 

 

З рисунку видно, що при довжині хвилі більшій тієї, що відповідає краю полоси 

поглинання матеріалу (λ = 390 нм), досліджені плівки мають високий коефіцієнт пропускання 

світла Т = 78-89%, щодо коефіцієнту відбивання випромінювання від тонких шарів, то він 

сягає значень R = 6,7-14,4 %. Зі збільшенням температури підкладки коефіцієнт відбивання 

дещо збільшується. 

Для визначення ширини забороненої зони матеріала будувалися залежності 

  .
2

 hh  Встановлено, що Eg змінюється в інтервалі 4,04-4,20 еВ. При цьому 

спостерігалася тенденція до зменшення ширини забороненої зони матеріала при збільшенні 

температури отримання плівок, що можна пояснити збільшенням розміру зерен у шарах від 

нано- до мікрокристалічних при підвищенні температури їх нанесення. 

 Спектральні залежності n(), k(), ε1(λ), ε2(λ) виявилися подібними, тобто значення 

оптичних параметрів монотонно зменшувалися зі збільшенням довжини падаючої хвилі, що 

добре коррелює з теоретичними уявленнями. Підкреслимо, що уявна частина діелектричної 

сталої ε2 виявилася меншою майже на два порядки від реальної частини ε1. 

Завдяки високій пропускальній здатності та ширині забороненої зони матеріалу 

отримані шари можуть бути використані як вікна тонкоплівкових сонячних елементів.  
1. Saafi I., Dridi R., Mhamdi A. et al. Study of thickness effects on structural and optical 

properties of sprayed Zn2SnO4 thin films // Optik-International Journal for Light and 

Electron Optics. – 2015. – 128. – P. 4382-4386. 

2. Stambolova I., Konstantinov K., Kovacheva D. et al. Spray Pyrolysis Preparation and 

Humidity Sensing Characteristics of Spinel Zinc Stannate Thin Films // J. Solid State 

Chemistry. – 1997. – 128. – P. 305-309.  

3. Ivashchenko M.M., Buryk I.P., Opanasyuk A.S. et al. Influence of the deposition 

conditions on morphological, structural, optical and electro-physical properties of ZnSe films 

obtained by close-spaced vacuum sublimation // Materials Science in Semiconductor 

Processing. – 2015. – 36. – P. 13–19. 
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Добре відомо, що фактор ідеальності (β) в InGaN/GaN світлодіодах, що вирощені на 

сапфірових підкладках є аномально великим. На відміну від класичної теорії Шоклі-Нойса в 

якій β=1 (дифузія і рекомбінація за межами області об’ємного заряду) або β=2 (рекомбінація 

в області об’ємного заряду), для InGaN/GaN світлодіодів β≈5. На сьогоднішній день, 

причини цього явища не повністю зрозумілі. Вважається, що фактор ідеальності більший 2 

може бути зумовлений тунелюванням [1], витіканням носіїв заряду з активної області 

світлодіода [2], спонтанною і п’єзоелектричною поляризацією в квантових ямах і бар’єрах [3] 

або внаслідок виникнення додаткових областей об’ємного заряду за межами активної області 

[4]. В даній роботі ми показали, що ще однією причиною великого фактору ідеальності може 

бути ефект концентрування струму, який добре відомий в InGaN/GaN світлодіодах на 

сапфіровій підкладці. Ефект концентрування полягає в локалізації ліній протікання струму в 

деяких областях багатошарової структури світлодіодів, розташування яких важко 

передбачити a priori.  

Чисельне моделювання і експериментальне тестування латеральних InGaN/GaN 

світлодіодів (λ=460 нм) з різними геометріями контактів, показало зростання фактору 

ідеальності в світлодіодах з неоднорідним розтіканням струму. Така модифікація фактору 

ідеальності внаслідок ефекту концентрування, має місце вже при досить малих рівнях 

інжекції і може бути помилково інтерпретована, як зміна фізичних механізмів транспорту 

або рекомбінації носіїв заряду в області об’ємного заряду. Ми також показали, що ефект 

концентрування струму призводить до зростання нетермічного падіння ефективності у 

видимих InGaN/GaN світлодіодів. 

 
1. Casey H.C., Muth J., Krishnankutty S., Zavada J.M. // Appl. Phys. Lett., -1996, -68, N 20, -

P.2867-2869 

2. Mayes K.,Yasan A., McClintock R.,Shiell D.,Darvish S.R., Kung P. and Razeghi M. // Appl.Phys. 

Lett., -2004, -84, N 7, -P. 1046-1048 

3. Zhu D., Xu J., Noemaun A.N., Kim J.K., Schubert E.F., Crawford M.H., Koleske D.D. // Appl. 

Phys. Lett., -2009, -94, N 8, -P.081113-3 

4. Shah J.M., Li Y.-L.,Gessmann Th. and Schubert E.F. // J. of Appl. Phys., -2003, -94, N 4, -

P.2627-2631 
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Четверні халькогеніди типу Cu2ZnSnS4 (CZTS) привертають велику увагу як 

перспективні поглинаючі шари для тонкоплівкових сонячних елементів нового покоління. 

Це пов’язано з рядом факторів: вони прямозонні,  характеризуються високим коефіцієнтом 

міжзонного поглинання (~10
4
 см

-1
), складові елементи цих сполук широко розповсюджені, 

недорогі і нетоксичні. Ширину забороненої зони CZTS (~1,5 eV) можна змінювати шляхом 

заміни халькогенних елементів в аніонній підгратці (S/Se) або елементів IV групи в катіонній 

підгратці (Sn/Ge/S) або, використовуючи обидва типи заміни одночасно. Недавно було 

показано, що збільшення забороненої зони CZTSSe може бути реалізовано шляхом часткової 

заміни олова германієм. Для CZGS Eg=2,5 eV а для CZGSe Eg=1,45 eV. Відома проблема 

високої концентрації власних структурних дефектів в четверних халькогенідах пов'язана з 

розупорядкуванням в Cu-Zn і Sn катіонних підгратках, і з можливою мультивалентністю Sn 

(
+
II і 

+
IV ступені окислення). Тому заміна атомів Sn атомами Ge може відігравати позитивну 

роль в стабілізації поглинаючого шару. В цьому сенсі очевидна необхідність ґрунтовних 

фізичних досліджень змішаних з’єднань Cu2ZnSn1-xGexS4 в усьому діапазоні зміни складу 

0х1. Важливу роль в цих дослідженнях четверних халькогенідів відіграє Раманівська 

спектроскопія кристалів і плівок, оскільки використання традиційного структурного Х-

аналізу ускладнене при діагностиці катіонного розупорядкування в підгратці Cu і Zn через 

близькість смуг в Х-спектрах цих з’єднань. Недавно з’явилися перші два дослідження 

фононних спектрів змішаних CZGS. Але вони виконані тільки при кімнатній температурі в 

обмеженій області фононних частот і спектри мають малу роздільну здатність. 

В цій роботі наведено результати низькотемпературних досліджень Раманівського 

розсіювання змішаних монокристалів Cu2ZnSn1-xGexS4 в широкому діапазоні частот, 

включаючи область низькочастотних оптичних коливань (70 – 250 см
-1

) і діапазон двох- і 

трьохфононних збуджень (500 – 1200 см
-1

). На відміну від  трьох високочастотних 

повносиметричних А-коливань, які пов’язані тільки зі зміщеннями атомів халькогена S, 

більш низькочастотні оптичні коливання включають одночасні зміщення декількох типів 

атомів, в тому числі і тих, що взаємозаміщуються в твердому розчині CZTGS. Цей фактор 

може впливати на якісну трансформацію раманівського спектра зі складом. Встановлено, що 

для крайнього складу х=0 та х=1 частоти смуг добре узгоджуються з розрахунковими даними 

для кестерітових модифікацій CZTS і CZGS. Для зразків зі складом х=0,71, 0,9 і 1,0 велика 

інтенсивність смуг в області 400 см
-1

 при збудженні спектрів випромінюванням з exc=514 нм 

показує, що для відповідних LO-смуг реалізувалися умови резонансного збудження. Таке 

підсилення розсіювання для декількох складів, які значно відрізняються шириною 

забороненої зони, не є типовим для бінарних напівпровідників, наприклад А
2
В

6
. В цьому 

випадку це може бути пов’язано з характерним для четверних халькогенідів значним 

структурним розупорядкуванням і обумовленим ним розмиттям країв електронних зон із 

утворенням «хвостів» густини станів в забороненій зоні. 

Перехід до досліджень при низькій температури забезпечив чіткий прояв двухмодової 

перебудови найінтенсивніших А-мод від 341 см
-1

 (х=0) до 362 см
-1

 (х=1), що ми пов’язуємо з 

дуже малою дисперсією фононних гілок, близькою до молекулярних з’єднань. В той же час 

більш низькочастотні А-моди з більшою дисперсією виявили одномодову перебудову. 

Вперше в цій роботі отримана кореляція особливостей фононних спектрів розсіювання та 

фотолюмінесцентних спектрів змішаних кристалів Cu2ZnSn1-xGexS4. 
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Прояв водневого зв’язку в спектрах КРС в ГАП-містких 

матеріалах 
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Інтерес до матеріалів на основі гідроксиапатиту (ГАП) обумовлюється їх широким 

застосуванням в області біокераміки (наприклад, штучні кістки і зуби), газових сенсорів, 

каталізі та ін. Важливу інформацію про природу хімічних зв’язків в цих матеріалах можна 

отримати за допомогою методу комбінаційного розсіювання світла (КРС). Зокрема, 

коливальна спектроскопія є корисною для вивчення іонів PO4
3-

 і ОН
-
, які є структурними 

одиницями ГАП. Окрім цих добре вивчених коливань, спектри КРС природного і 

біологічного ГАП можуть містити дуже широку смугу. Наразі походження цієї широкої 

смуги незрозуміле.  

У даній роботі досліджуються спектри 

КРС різних матеріалів на основі ГАП в 

широкому спектральному діапазоні, аж до 

6000cм
-1

 (Рис.1). Незвичайні комбінаційні смуги 

спостерігалися в спектрах КРС матеріалів на 

основі ГАП, а саме, широка смуга, в межах 

приблизно від 1000 до 4000 см
-1

 з максимумом 

при ~ 2500 см
-1

 і дві різкі високочастотні смуг 

при 5000 і 5027 см 
-1

 з аномально сильними 

інтенсивностями. Широка смуга була пояснена 

на основі теорії сильної взаємодії 

високочастотних коливань водневих зв'язків і 

фононів гратки в кристалах з урахуванням (і) 

Фермі резонансної взаємодії між s і 2b та (іі) 

сильної взаємодії обох компонент Фермі дублета 

з фононами гратки. 

Гострі високочастотні піки при 5000 і 

5027 см
-1

 були пояснені на основі Фермі резонансної взаємодії v-OH коливання з його 

обертоном. Показано також, що врахування власної інтенсивності обертона призводить до 

значного збільшення інтенсивності вказаних дублетних смуг. 

 

 

 

 

 

Рис.1. КРС спектр покриття на основі 

ГАП основі. 
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Визначення механізму полірування CdTe, ZnxCd1-xTe і 

Cd0,2Hg0,8Te розчинами системи HI - HNO3 - цитратна кислота. 
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CdTe і тверді розчини на його основі мають унікальний комплекс фізико – технічних 

параметрів, що використовуються при виробництві термоелектричних сенсорів та пасивних 

оптичних деталей – імерсійних лінз і вікон. 

CdTe застосовується також для отримання високоефективних сонячних батарей, γ- і χ-

детекторів, ZnxCd1-xTe − для лазерів у видимій частині спектра, CdxHg1-xTe (KPT) − для 

виготовлення фотоприймачів далекого і середнього ІЧ-діапазону. 

Отримання досконалих за атомною структурою, геометричною точністю та заданою 

шорсткістю напівпровідникових пластин дає можливість виробляти надійні деталі приладів 

із заданими властивостями, створювати високоякісні поверхні напівпровідникових підкладок. 

Для цього найчастіше використовують методи хіміко-динамічного (ХДП) і хіміко-

механічного (ХМП) полірування. 

Травильні композиції системи HNO3 – НІ мають велику концентрацію окисників 

напівпровідникових матеріалів, тому для зменшення дії агресивного середовища потрібно 

такі розчини розводити. Органічну кислоту вводили в склад травильних композицій, по-

перше для розчинення продуктів реакції, що утворюються внаслідок взаємодії травника з 

напівпровідником, по-друге, з метою забезпечення різної в’язкості розчинів, для 

контролювання швидкості травлення напівпровідникових сполук, та, по-третє, для 

підвищення розчинності йоду, що утворюється в результаті хімічної взаємодії компонентів 

травильної композиції: 

2HI + HNO3 = І2 + NO + 2H2O 

Попередні дослідження дозволили розробити травники системи HNO3 – НІ – С6Н8О7, 

що можуть бути використані для хіміко-динамічного полірування поверхонь CdTe, твердих 

розчинів Zn0,04Cd0,96Te, Zn0,1Cd0,9Te та Cd0,2Hg0,8Te з низькими швидкостями розчинення 

напівпровідників. Порівнюючи швидкості взаємодії помічено подібність процесів 

полірування. Обробку вказаних напівпровідників рекомендується проводити при Т = 293 ± 

0,5 К та швидкості обертання диску 82 хв
–1

, а після травлення зразки необхідно промивати в 

0,2 М розчині Na2S2O3 та великою кількістю дистильованої води. 

Для встановлення лімітуючих стадій швидкості полірування досліджуваних 

матеріалів обрано поліруючий розчин складу 10 %HNO3 + 75%НІ + 15 % С6Н8О7 (в об.%). На 

рис. 1 а представлені залежності швидкості розчинення CdTe, Cd0,2Hg0,8Te, Zn0,04Cd0,96Te, 

Zn0,1Cd0,9Te від швидкості обертання диску. Видно, що розчинення монокристалів в 

досліджуваному травнику проходить за дифузійним механізмом, оскільки відповідні прямі 

прямують в початок координат, або відтинають незначний відрізок на осі ординат. 

Уявна енергія активація для всіх досліджуваних напівпровідників була розрахована з 

рівняння Арреніуса після дослідження температурних залежностей швидкості полірування 

(рис. 1 б) у травнику складу (об.%): 10 % HNO3 + 75% НІ + 15% С6Н8О7, яка не перевищує 

30 кДж/моль (табл. 1). Цей факт також свідчить про дифузійний характер розчинення 

монокристалів СdTe та твердих розчинів ZnxCd1-xTe та Cd0,2Hg0,8Te.  
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Рис. 1. Залежність швидкості розчинення CdTe (1), Zn0,04Cd0,96Te (2), Zn0,1Cd0,9Te (3) та 

Cd0,2Hg0,8Te (4) від швидкості перемішування (γ = 82 хв
–1

) (а) та температури (Т = 293К) (б) в 

розчині з об.%: 10 % HNO3 + 75% НІ + 15% С6Н8О7. 

 

З представлених залежностей помітно, що швидкості полірування залежать від 

концентрації компонентів напівпровідника. Із збільшенням вмісту домішкових атомів в 

кадмій телуриді зростає швидкість розчинення поверхні.  

Встановлено, що в досліджуваному травнику, процес полірування монокристалів має 

дифузійний механізм, що дозволяє контролювати швидкості розчинення змінюючи 

температурно-динамічні умови процесу, а після травлення зразки необхідно промивати в 

0,2 М розчині Na2S2O3 та великою кількістю дистильованої води. 

 

 

Таблиця 1. 

 

Розрахована уявна енергія активації досліджуваних напівпровідників з 

температурної залежності у травнику складу (об.%):  

10 % HNO3 + 75% НІ + 15%С6Н8О7 (γ = 82 хв
–1

) 

 

Напівпровідник CdTe Zn0,04Cd0,96Te Zn0,1Cd0,9Te Cd0,2Hg0,8Te 

Еа, кДж/моль 27,83 21,11 12,37 14,58 
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Вплив відпалу в парах Se на кінетичні властивості  

кристалів Hg1-x-yCdxGdySe 
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В теперішній час не зменшується інтерес до матеріалів, які володіють одночасно 

магнітними і напівпровідниковими властивостями, а також продовжуються пошуки нових 

феромагнітних напівпровідників з достатньо високою температурою Кюрі (ТС) (вище 

кімнатної), які могли би бути використані в приладах спінтроніки при кімнатній температурі 

і при слабкому зовнішньому магнітному полі. Тверді розчини на основі халькогенідів ртуті і 

кадмію з вмістом 4f – елементів належать до класу напівмагнітних напівпровідників. Саме це 

викликало інтерес дослідити кристали Hg1-x-yCdxGdySe, в яких частину атомів ртуті 

заміщують ще і атомами Gd, оскільки останні можуть приводити до феромагнітного 

впорядкування в кристалах, що може бути використано в приладах спінтроніки.  

Введення в кристал магнітних іонів приводить до виникнення цілої низки нових 

ефектів не притаманних широко розповсюдженим твердим розчинам Hg1-xCdxTe, Hg1-xCdxSe, 

обумовлених взаємодією між локалізованими магнітними моментами іонів і спінами вільних 

носіїв заряду. 

Кристали Hg1-x-yCdxGdySe (х = 0,2; 0 < y ≤ 0,02), де х і у – склад завантаженої в ампулу 

шихти, були отримані нами методом Бріджмена. Відпал зразків в парах селену проводили в 

скляних ампулах, які відкачували до 10
-5

 мм рт. ст. В одному кінці ампули знаходився Se, 

необхідний для створення парів середовища, в іншому – зразок. Ампулу поміщали у 

двосекційну піч, в якій задавали температуру, необхідну для створення контрольованого 

тиску парів селену над зразком, і температуру зразка. Термообробку зразків в парах селену 

проводили при температурі t ≈ 200 
о
С декілька сотень годин. Процес термообробки 

продовжували до того часу, поки не наступала термодинамічна рівновага у зразку (тобто, 

при даних умовах термообробки параметри зразка більше не змінювались із збільшенням 

часу відпалу). 

Дослідження кінетичних коефіцієнтів кристалів, Hg1-x-yCdxGdySe, проведено в 

інтервалі T = 77–300 К і Н = 0,5–5 кЕ. Закономірності у змінах кінетичних коефіцієнтів з 

температурою для досліджуваних кристалів Hg1-x-yCdxGdySe, дозволяють припустити, що, в 

основному, на явища переносу в цих кристалах впливають вакансії в підгратці Se і 

міжвузловинна ртуть. Відомо, що в халькогенідах ртуті і твердих розчинах на їх основі 

міжвузловинні атоми ртуті і вакансії в підгратці халькогену є донорами.  

Відпал зразків Hg1-x-yCdxGdySe в парах селена привів до зменшення концентрації 

носіїв заряду (коефіцієнт Холла |RH| збільшився по абсолютній величині). Зниження 

концентрації електронів можна пояснити зменшенням кількості вакансій в підгратці селену 

(які є донорами) внаслідок заповнення їх дифундуючими в кристал з парової фази атомами 

Se і переходом атомів міжвузлової ртуті (які є також донорами) з кристалу в парову фазу. 

Підтвердженням цьому може служити те, що після відпалу зразків в парах Se рухливість 

електронів зросла. 

Відпал в парах Se також приводить до росту коефіцієнта термо-ерс по абсолютній 

величині тому, що зменшення концентрації електронів приводить до зменшення ступеня 

виродження електронного газу. 
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Значні зусилля сучасних матеріалознавців направлені на створення методів 

покращення властивостей матеріалів шляхом формування в них структур, яким притаманні 

суттєво нелінійні та аномальні деформаційні властивості. До таких структур належать і так 

звані ауксетики, які характеризуються аномальним від’ємним значенням коефіцієнта 

Пуассона (  ). Перші повідомлення про існування ауксетичних матеріалів, які здатні 

розширятись у напрямку, перпендикулярному до їх розтягу, з’явились майже 70 років тому 

[1]. Однак проблема як експериментального, так і теоретичного дослідження їх властивостей, 

особливо полікристалічних ауксетиків, залишається все ще далекою від свого вирішення. 

Тому такі дослідження є актуальними для даного часу. Робота присвячена дослідженню 

механізмів і закономірностей впливу ауксетичних властивостей полікристалічного індію на 

еволюцію його дефектних підсистем на початкових стадіях мікропластичної деформації 

(МПД). 

Індій відомий герметизуючий корозійностійкий, матеріал який використовується в 

напівпровідниковій електроніці.  

Монокристалічний індій є неаксіальним ауксетиком, для якого значення компонент 

тензора коефіцієнтів Пуассона ij  є додатними, а від’ємні значення спостерігаються лише в 

неосновних кристалографічних напрямках [2]. 

На практиці переважно застосовуються полікристалічні зразки, для яких значення   

розраховується тільки в певних наближеннях за співвідношенням: 
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де K модуль усестороннього стиску, G  модуль зсуву.  
Відповідні модулі розраховували у наближеннях Фогхта, Ройса, Перседа: 
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Gf  , Gr  і Gр  модулі зсуву в наближеннях Фогхта, Ройса і Перседа. 

Розрахунки показали, що при різних наближеннях значення   для полікристалічних 

зразків In може змінюватись у широких межах і набувати як додатних значень (наближення 

Фогхта, Фогхта-Ройса-Перседа, рис.1. крива 1,2), так і від’ємних (наближення Ройса, рис.1 

крива 3). Розрахунок значень коефіцієнтів Пуассона для полікристалів In показав, що характер 

зміни   з температурою є аномальним: у досліджуваному інтервалі температур у всіх 

наближеннях  зростає. 
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Рис.1. Температурна залежність значень коефіцієнтів Пуассона (1- у наближенні Фойхта, 2- Фойхта-

Ройса-Перседа, 3 -Ройса ) для полікристалічного індію. 

 

Як видно з рис.1, що від’ємні значення  , розраховані за Ройсом, зростають не 

лінійно, спостерігається зміна нахилу кривої 3 при 125 та 200 К, що можна пояснити зміною 

типу ауксетичності в полікристалічному індії. Причиною такої зміни являються значні 

термічні напруги, зумовлені анізотропією теплового розширення полікристалічного індію. 

МПД In можна пояснити в рамках «дислокаційно-дисклинаційної» теорії, як таку, що 

протікає за рахунок зародження та руху пружних двійників на початкових стадіях 

деформації і супроводжується утворенням дислокаційних скупчень, які генерують у кристалі 

високі локалізовані напруги, що можуть стати причиною зміни типу ауксетичності в 

полікристалах зі зміною температури. Ці припущення до деякої міри підтверджуються 

результатами, які наведені в роботі [3]: при дослідженні температурно-амплітудних 

залежностей ВТ та f
2
 в полікристалічному In у районі 180 К, спостерігали одночасне 

стрибкоподібне зменшення поглинання пружної енергії і модуля пружності. Таку зміну 

характеру залежності ВТ та f
2
 з ростом температурами та амплітуди можна пояснити зміною 

ауксетичності у полікристалічному In. 

 

Висоновки: 

1. Виявлено нелінійне зростання значень коефіцієнтів Пуассона In, розрахованих в різних 

наближеннях, в досліджуваному інтервалі температур .  

2. Показано, що в наближенні Ройса у досліджуваному інтервалі температур для всіх 

значень  спостерігаються три області зміни нахилу кривої 
T


, які пов’язані із зміною 

типу ауксетичності в досліджуваному зразку. 

3. Зміна типу ауксетичності полікристалічного індію на початковій стадії деформації 

спричинена термічними напругами, зумовленими анізотропією теплового розширення 

полікристалу індію і дозволяє пояснити аномальну поведінку температурно-амплітудних 

залежностей ВТ та f
2 

 у полікристалічного In в районі 180К. 
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Сучасні методи дослідження напівпровідників групи II-VI включають в себе не лише 

експериментальні, а й програмні методи. Адже таким чином можна спрогнозувати синтез 

даних речовин із потрібним процентним співвідношенням елементів. Саме таким способом 

визначено фізико-хімічні властивості напівпровідникових твердих розчинів Cd1-xZnxTe 

вченими в роботі [1]. У статті [2] експериментально досліджено магнітно-оптичні 

властивості напівпровідникових твердих розчинів Cd0,65-xZnxMn0,35Te. В обох випадках 

змінювалася мольна частка ZnTe в цих твердих розчинах, що впливало на властивості 

напівпровідників. Проте для покращення якості вирощених монокристалів варто врахувати 

також термодинамічні характеристики даних напівпровідників. Саме тому, метою нашої 

роботи є дослідження процесів плавлення та кристалізації сплавів Cd0,90-xMnxZn0,10Te та 

Cd0,85-xMnxZn0,15Te.  

Диференційно-термічний аналіз синтезованих сплавів Cd0,90-xMnxZn0,10Te та  

Cd0,85-xMnxZn0,15Te при x=0,05-0,25 проводився на автоматизованій установці, розробленій 

співробітниками кафедри неорганічної хімії ЧНУ. Термічна програма обробки зразків 

підбиралась таким чином, щоб дослідити параметри топлення та кристалізації сплавів при 

різних режимах термообробки, а саме при різних швидкостях нагрівання/охолодження, 

температури максимальної витримки розплаву та тривалості цієї витримки. 
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Рис.1. Типові термограми ДТА топлення/кристалізації сплавів  

Cd0,80Mn0,05Zn0,15Te(а,б) та Cd0,85Mn0,05Zn0,10Te(в,г). 

 

Як видно з рис.1а та 1б, температура початку топлення сплаву Cd0,80Mn0,05Zn0,15Te 

вища на декілька градусів за температуру початку топлення сплаву Cd0,85Mn0,05Zn0,10Te(рис 
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1в,г). Тобто із збільшенням мольної частки ZnTe в твердих розчинах збільшується 

температура топлення даних напівпровідників. Оскільки Zn заміщує Cd у кристалічній гратці, 

що призводить до утворення міцніших зв’язків Zn-Te, ніж Cd-Te, то і енергії потрібно більше 

на розрив таких зв’язків. Термограми на рис.1 демонструють також, як змінюється форма 

піку кристалізації при різних температурах витримки. Так, наприклад, після витримки при 

1160°С та 1150°С, спостерігається гострий голкоподібний пік кристалізації розплавів 

Cd0,80Mn0,05Zn0,15Te (а) та Cd0,85Mn0,05Zn0,10Te (в), що свідчить про флуктуаційне 

зародкоутворення і спонтанну кристалізацію розплаву. Що ж до кристалізації даних 

розплавів після витримки при нижчих температурах - 1120°С та 1112°С (Рис.1б та 1г), 

бачимо, що процес кристалізації більш тривалий в часі, не носить спонтанного характеру. 
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Рис.2. Залежність переохолодження розплавів Cd0,85Mn0,05Zn0,10Te(а) та 

Cd0,80Mn0,05Zn0,15Te(б)від їх перегріву 

 

Залежність переохолодження розплавів Cd0,85Mn0,05Zn0,10Te та Cd0,80Mn0,05Zn0,15Te від 

їх перегріву представлено на рис.2. Як бачимо, так зване ―від’ємне‖ переохолодження 

розплавів відбувається при перегріві сплавів Cd0,85Mn0,05Zn0,10Te та Cd0,80Mn0,05Zn0,15Te ~ 15-

17°С відповідно. При таких низьких перегрівах температура початку кристалізації розплавів 

вища за температуру початку топлення сплавів (рис.1б та 1г), тобто розплав містить 

фрагменти кристалічної фази, які і слугують центрами кристалізації розплаву. При вищих 

температурах перегріву кількість таких центрів зменшується і розміри їх стають меншими за 

критичні, тому для зародкоутворення необхідне переохолодження розплаву, причому 

велична цього переохолодження змінюється в певних межах (до 40 °С).  

Отже, термограми отримані при проведенні ДТА дають можливість встановити 

температури початку топлення та кристалізації синтезованих сплавів. У результаті 

отриманих даних досліджено залежності переохолодження розплавів Cd0,90-xMnxZn0,10Te та  

Cd0,85-xMnxZn0,15Te при x=0,05-0,25 від їх перегріву. 
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Процес вирощування та аналіз кристалічної структури окремих монокристалів InI та 

TlI описано в роботах [1-4], однак нез’ясованими залишаються властивості та структурні 

параметри твердих розчинів заміщення (ТРЗ) ІnxTl1-xI. Кристали характеризуються 

неперервною зміною параметрів ґратки при відсутності структурних фазових переходів в 

області (0,4≤х≤0,9). В зв'язку з цим дуже важливим є детальне вивчення фізичних механізмів, 

що  формують  фундаментальні  оптичні  властивості цього матеріалу в широкому діапазоні 

зміни його компонентного складу, температури, інтенсивності й частоти збудження. 

Синтезували вихідні речовини для вирощування кристалів ІnxTl1-xI (0,4≤х≤0,9) із 

бінарних монокристалічних сполук ТlI і InI (98,9%), узятих в еквімолярних співвідношеннях. 

Сполуки, які попередньою очисткою було доведено до високого ступеня чистоти, поміщали 

до кварцової ампули з діаметром 12–18 мм і відкачували її за допомогою форвакуумної 

помпи з пасткою до тисків 10
–3

 мм. рт. ст.. Температуру підтримували вищою за температуру 

плавлення найбільш високотемпературної компоненти (T = 723 Κ) протягом однієї доби. 

Після синтезу проводили зонну очистку отриманих сполук ІnxTl1-xI на установці зонної 

очистки та перекристалізації з метою отримання вищої чистоти та гомогенності сировини. 

Кристали вирощували за методом Бріджмена–Стокбаргера з ампули у вертикальній 

печі з градієнтом температури 1°С/мм. У процесі росту ампулу опускали крізь зону 

кристалізації зі швидкістю 3 мм/год., в кварцових ампулах, при температурі росту 450°С у 

випадку Tl0,6In0,4I, яка по мірі зростання вмісту InI зменшувалась до температури 430°С - 

Tl0,1In0,9I. Ріст відбувався протягом 48 годин. Після чого, ще протягом доби в тій же печі при 

температурі від Т=190°С (In0,4Tl0,6I) до Т=130°С (In0,9Tl0,1I) здійснювався відпал вирощених 

кристалів. 

Х-структурні дослідження здійснювались на спектральному комплексі STOE 

TransmissionDiffractometerSystem STADI P при кімнатній температурі Τ = 297 Κ. Зразками 

для досліджень були порошки, одержані внаслідок розтирання монокристалів ІnxTl1-xI в 

агатовій ступці. 

На основі даних експериментальних масивів і структурних моделей за методом 

Рітвельда проводили розрахунки теоретичних інтенсивностей і уточнення параметрів 

комірки, координат атомів та ізотропних температурних параметрів атомів. Ця методика 

дала змогу не лише отримати параметри елементарної комірки, але і визначити густину 

зразків та положення атомів в елементарній комірці. 

У результаті Х-структурних досліджень порошків було отримано масиви 

інтенсивностей дифракційних піків залежно від кута відбивання та побудовано 

експериментальні дифрактограми (див. рис. 1). Обробку дифрактограм, відповідні 

розрахунки і встановлення параметрів елементарної комірки було здійснено з використанням 

програмного пакету STOE WinXPOW [5]. ТРЗ InxTl1-xI кристалізуються у шаруватій 

орторомбічній структурі з просторовою групою симетрії Cmcm. В елементарній комірці 

міститься 8 атомів (порядок h=8). 
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Рис. 1. Дифрактограма одержана для кристала In0,4Tl0,6I 

 

Заміна атомів In на більші атоми Tl призводить до збільшення кристалографічних 

осей в напрямку b і c та зменшенням параметра а, із загальним збільшенням об’єму 

елементарної комірки. 

Цікаво відзначити, що у нас є протилежна ситуація в діапазоні In0.5-0.4Tl0.5-0.6I: 

зменшення параметрів b і c, а також збільшення параметра а, разом зі зменшенням об’єму, 

які могли б вказувати на можливість структурного впорядкування поблизу стехіометричного 

складу InTlI2. 
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Ферити-шпінелі мають широке використання в багатьох галузях: електроніці, 

запам’ятовуючих пристроях, а також в медицині та біології. останнім часом особливий 

інтерес викликають полікристалічні ферити з розміром частинок, що відносяться до 

нанометрового діапазону. В даній роботі представлені результати дослідження впливу 

заміщення іонів магнію на структуру літієвого фериту загальної формули 0.5 2.5 4x xLi Fe Mg O


 

( 0.0,0.2,0.4,0.6,0.8x  ), отриманого методом золь-гель автоспалювання [1]. 

Як вихідні реагенти використовувались водні розчини нітратів металів 

(
3 29FeNO H O , 3 23LiNO H O , 3 23MgNO H O ) і лимонна кислота, яка виступала у ролі 

палива в екзотермічній реакції формування фериту. Нітрати металів і лимонна кислота 

змішувалися покрапельно на магнітній мішалці у молярному відношенні металів до 

лимонної кислоти 1:1. Розчин нітратів металів –лимонна кислота повільно випаровувався у 

сушильній шафі до форми в’язкого гелю. Наступне висушування проводилось для повного 

видалення адсорбованої води при 110
0
С. Отриманий ксерогель поміщали у піч, яку нагрівали 

до температури приблизно 200-220
0
С після чого суміш спалахувала і в результаті реакції 

утворювався продукт, який досліджувався за допомогою рентгенівського дифрактометра 

ДРОН-3 у CuK випромінюванні. 

На рис.1 представлені експериментальні 

рентгенівські дифрактограми синтезованих 

систем. Всі отримані сполуки є однофазними 

шпінелями, причому система складу 

0.5 2.5 4Li Fe O  (х=0,0) відноситься до просторової 

групи Р4332 [JCPDS No 76-1591], так званої 

надвпорядкованої шпінельної структури [2]. 

Така надструктура виникає внаслідок 

впорядкованого розташування іонів літію і 

заліза у співвідношенні 1:3 в кристало- 

графічному напрямку [110]. Всі інші сполуки 

складу 0.5 2.5 4x xLi Fe Mg O


 ( 0.2,0.4,0.6,0.8x  ) 

виявили приналежність до просторової групи 3Fd m , оскільки присутність іонів магнію в 

октапідгратці порушує впорядкованість у розташуванні іонів заліза та літію. 

Катіонний розподіл і значення сталої гратки, отримані з аналізу експериментальних 

рентгенівських дифрактограм за допомогою повнопрофільного методу Рітвелда, приведений 

в таблиці. 

Зростання сталої гратки із збільшенням вмісту магнію можна пояснити не стільки 

впливом заміщення (оскільки заміщуються іони приблизно рівних іонних радіусів 

 3 0.64Fe 
 на  2 0.64Mg 

) а швидше спотворенням елементарної комірки, викликаної 

утворенням заряджених вакансій, які генеруються в структурі для забезпечення 

електронейтральності. З таблиці видно, що катіони Li  займають тільки В-позиції, тоді як 

іони 3Fe   і 2Mg   займають як А- так і В-підгратку. Іони заліза перерозподіляються по А і В-

підгратках у співвідношенні приблизно 4:6 а іони магнію 8:2, відповідно. Як свідчать 

mailto:julia.kaykan@ukr.net
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результати рентгенівської дифрактометрії, переваги до В позиції вищевказаних іонів 

наступні:    3 2Li Fe Mg . 

Таблиця 

Значення розмірів областей когерентного розсіювання (ОКР) розраховувалося за 

формулою Селякова-Шеррера   
1 2

/ cosD , де   - довжина хвилі рентгенівського 

випромінювання,   - кут дифракції, 
1 2

 - півширина відбивання, а також за 

інтерполяційним методом Вільямсона-Холла. Розраховані значення областей когерентного 

розсіювання (ОКР) для синтезованих систем за обома методами, представлені в таблиці.  

Дещо більші значення ОКР в методі Селякова-Шеррера зумовлено тим, що до 

розрахунку брався тільки один пік інтенсивності (третій), а метод Вільямсона-Холла 

враховує всі рефлекси. Як відомо, із збільшенням кута відбивання збільшується півширина 

піку, тому врахування всіх рефлексів може дати усереднене значення, що може бути дещо 

меншим, ніж для одного, випадковим чином вибраного рефлексу. Також при визначенні 

величини 
1 2

 враховувалася інструментальне уширення, викликане розбіжністю 

рентгенівського пучка і шириною обмежуючих щілин, яке визначалося з використанням 

еталонного зразка. Таким зразком слугував добре відпалений зразок літій-залізної шпінелі, 

отриманий керамічним способом. 

Висновки 

Встановлено, що всі магній-заміщені системи є однофазними шпінелями просторової 

групи 3Fd m , незаміщений зразок складу 0.5 2.5 4Li Fe O  (х=0,0) відноситься до просторової 

групи Р4332 [JCPDS No 76-1591], так званої надвпорядкованої шпінельної структури. 

Отримані системи відносяться до нанометрового діапазону з розмірами ОКР ~20 – 40 нм. Із 

збільшенням концентрації магнію (х) тетраедричні радіуси поступово збільшуються, в той 

час, як октаедричні зменшуються. Загальний іонний радіус r  (  ( ) / 2
A B

r r r ) збільшується 

повільніше, що відображено у збільшенні сталої гратки. Таким чином можна відмітити, що 

заміщення в тетраедричну позицію відіграє домінантну роль у залежності зміни сталої 

гратки від складу. Показано, що катіони Li  займають тільки В-позиції, тоді як іони 3Fe   і 
2Mg   займають як А- так і В-підгратку. Іони магнію перерозподіляються по А і В-підгратках 

у співвідношенні приблизно 4:6 а іони магнію 8:2, відповідно. Як свідчать результати 

рентгенівської дифрактометрії, переваги до В позиції вищевказаних іонів наступні: 
   3 2Li Fe Mg . 

 

1. G.Aravind, M.Roghasudha, D.Ravinder. Magnetic and dielectric properties of Co doped 

nano crystalline Li ferrites by auto comrustion method // Journal of Magnetism and Magnetic 

Materials 406 (2016) 110-117. 

2. Аржавитин В.М. Аномалии внутреннего трения ферромагнитной шпинели 

Li0.5Fe2.5O4 в различных структурных строениях // ФТТ.- 2001.- Т.43, вып 11.- С.2035-2039. 

x  А-позиція В-позиція a , Ǻ a , Ǻ 

ОКР, нм 

Метод 

Селякова-

Шеррера 

ОКР, нм 

Метод 

Вільямсона 

Холла 

0,0 1.0Fe  
0.5 1.41Li Fe  8,330 ±0,002 42 40 

0,2 0.16 0.92Mg Fe  
0.5 1.38 0.04Li Fe Mg  8,334 ±0,002 38 35 

0,4 0.32 0.84Mg Fe  0.5 1.26 0.08Li Fe Mg  8,335 ±0,002 37 35 

0,6 0.48 0.76Mg Fe  0.5 1.14 0.12Li Fe Mg  8,355 ±0,002 20 19 

0,8 0.64 0.68Mg Fe  
0.5 1.02 0.16Li Fe Mg  8,361 ±0,002 20 18 
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Напівпровідникові гетероструктури на основі AlGaN/GaN широко застосовуються у 

сучасній мікро- та наноелектроніці, зокрема у транзисторах з високою рухливістю електронів 

(HEMT). Для таких структур характерна висока термічна міцність (до 1250 К), радіаційна 

стійкість, високий поріг електричного пробою (~5·10
6
 В/см) та ін., це дозволяє досягати 

рекордних характеристик робочих частот (>100 ГГц), потужностей (>100 Вт) та ККД (>50%). 

При роботі HEMT-структур в умовах великих електричних навантажень (>10 Вт/мм) стає 

актуальним ефект джоулевого саморозігріву 2DEG, розсіяння тепла та проблема 

тепловідводу [1-3]. 

Метою нашої роботи було дослідження температурного розігріву провідного каналу 

та структури у цілому під впливом прикладеного електричного поля.  

Дослідні зразки були вирощені методом парофазної епітаксії з метал-органічних 

сполук (MOCVD) на підкладках c-Al2O3 (450 мкм), мали нелегований буферний шар GaN (3 

мкм), бар’єр Al0.3Ga0.7N (30 нм) та покриваючий шар GaN (3 нм) і були сформовані у вигляді 

лінійної TLM-структури з різною довжиною провідного каналу (від 30 до 180 мкм). Омічні 

контакти були виготовлені шляхом металізації Ti(35 нм)/Al(200 нм)/ Ni(45 нм)/Au(100 нм). 

Метод високороздільної Х-променевої дифракції (HRXRD) безпосередньо визначає 

зміну параметрів гратки досліджуваної структури, що дозволяє знаходити деформаційний 

стан та напруги які виникають у зразку при термічному розігріві. Це є актуальним для 

конструювання приладу та вибору його оптимального робочого режиму. HRXRD дозволяє 

одночасно (в одному експерименті) визначати зміни параметрів гратки як GaN буферу так і 

Al2O3 підкладки, це дає змогу використовуючи коефіцієнти термічного розширення 

визначити їх індивідуальні температури. 

Використовуючи метод HRXRD знайдено залежності температури буферного шару 

GaN та Al2O3 підкладки від величини прикладеного електричного поля та довжини 

провідного 2DEG каналу. Отримані значення було порівняно із результатами скануючої 

конфокальної мікро-Раманівської та фотолюмінесцентної спектроскопії, а також ВАХ. 

Незначні відмінності температури отриманих різними методами пояснюються особливістю 

методик (локальністю чи усередненням по всьому зразку). 

Отримані результати будуть корисні при проектування нових приладів на базі 

AlGaN/GaN для високочастотної, високовольтної та високотемпературної електроніки. 

 

1. Z. Yan, G. Liu, J.M. Khan, A.A. Balandin Graphene quilts for thermal management of high-

power GaN transistors // Nature Commun. -2012.-3:827. 

2. V.P. Kladko, A.F. Kolomys, M.V. Slobodian, V.V. Strelchuk, V.G. Raycheva, A.E. Belyaev, 

S.S. Bukalov, H. Hardtdegen, V.A. Sydoruk, S.A. Vitusevich Internal strains and crystal 

structure of the layers in AlGaN/GaN heterostructures grown on a sapphire substrate // J 

Appl Phys. -2009.-105, 063515. 

3. S.A. Vitusevich, A.M. Kurakin, N. Klein, M.V. Petrychuk, A.V. Naumov, A.E. Belyaev, 

AlGaN/GaN high electron mobility transistor structures: self-heating effect and performance 

degradation // IEEE Trans Device Mat Rel.-2008.-8, N 3.-P. 543-548. 
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Дія зовнішніх чинників (магнітних, теплових, механічних тощо) на дефектні 

підсистеми реальних твердих тіл часто призводить до значної, іноді вельми різкої зміни їх 

механічних властивостей. Ці зміни, при незначних навантаженнях, лінійні, що дозволяє 

використовувати лінійний закон Гука.  

Проте, існують матеріали з нелінійними механічними властивостями. У цьому 

випадку для опису деформації таких матеріалів використовують, нелінійний закон Гука, 

який містить лінійні комбінації модулів пружності третього та четвертого порядків. 

Ангармонічні ефекти в напівпровідниках безпосередньо зв’язані з дислокаційними 

субструктурами та їх взаємодією з іншими дефектами [1], тому вивчення параметрів, які 

характеризують динаміку дислокаційно-домішкових систем (швидкостей та енергій активації 

руху дислокацій, коефіцієнтів фононного гальмування і т. ін.) є актуальним не тільки з 

практичної, але й з теоретичної точок зору. 

Сучасні методи механічної спектроскопії реальних твердих тіл дозволяють із аналізу 

їх фізико-механічних характеристик (внутрішнього тертя, динамічних пружних модулів, 

межі текучості, мікротвердості, повзучості та ін.) робити висновки про закономірності 

еволюції дефектних підсистем, а отже, прогнозувати механічні властивості і керувати ними. 

Одним із таких методів є метод внутрішнього тертя з синхронною фіксацією ефективного 

модуля кручення, який є неруйнівним і забезпечує контроль стану дефектної підсистеми у процесі 

мікропластичної деформації та високу селективну чутливість до змін у дефектній структурі 

матеріалів. 

У цій роботі запропоновано методику дослідження динаміки дефектних підсистем 

напівпровідникових матеріалів на основі комплексного аналізу низькочастотного 

внутрішнього тертя 1Q  (розрахованого фазовим методом) та ефективного модуля кручення 

efG  отриманих на установці типу зворотного крутильного маятника [2].  

З отриманих даних розраховують відношення швидкостей руху дислокацій, енергії 

активації їх руху в процесі зовнішньої силової дії та відношення коефіціентів фононного 

гальмування: 

)(

)(0

0 




V

V

B

B
,                                                                   (1) 

де )(V , )(0 V  – швидкість руху дефектів при зміні амплітуди відносної деформації в 

ізотермічних умовах, 0V  – швидкість їх руху на початку експерименту. 

Отримані експериментальні дані дозволяють також визначити домінуючий механізм 

руху дефектів у кристалах при будь-яких зовнішніх впливах. Це можна зробити, аналізуючи 

температурні та амплітудні залежності параметра непружної деформації r  [3]: 
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де nonel  та nonel   – складові непружної компоненти nonelnonelnonel i   результуючої 

деформації )exp()( tinonelel  .  

Відмітимо, що у нестабільних кристалах амплітудні )(r  та температурні )(tr  

залежності немонотонні. Аномалії у цьому випадку можуть бути викликані утворенням 

мікротріщин, протіканням фазових перетворень або кардинальною зміною механізму 

деформації.  

Як приклад, розглянемо залежність )(tr  у кристалах кремнію p -типу, вирощеного за 

методом Чохральського [2] (рис. 1). 

              
 

Рис.1 Температурні залежності параметра r  для кремнію: (а) після хімічного 

полірування та 1 року природного старіння; (б) після хімічного полірування, 1 

року природного старіння та додаткового відпалу при С270  впродовж 1 години.  

Криві 1 – нагрівання, 2 – охолодження. 

 

Поведінка параметра r  в нестабільних кристалах аномальна при нагріванні в області 

темпераратур C5002  (рис. 1а). Це вказує на початок перебудови дефектних підсистем в 

нерелаксованих кристалах кремнію, а саме руху дислокаційних перегинів [2], що сприяє 

релаксації напруг, які виникли в процесі розпаду пересиченого твердого розчину кисню в 

кремнії. Монотонний характер залежності )(tr  вище C50  вказує на гістерезисний рух 

дислокаційних перегинів. Відпал приводить до стабілізації структури, часткового зняття 

внутрішніх напружень та до незалежності параметра r  від температури як при нагріванні, 

так і при охолодженні (рис. 1б).  

 

 

1. Скворцов А.А., Орлов А.М., Никитин К.Е., Литвиненко О.В. Дислокационный 
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2. Курек Є.І., Курек І.Г., Олійнич–Лисюк А.В., Раранский М.Д. Дослідження процесів 
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У роботі продемонстровано можливість використання лазерного випромінювання одночасно 

для нанокристалізації аморфного кремнію та дослідження параметрів кристалізації. 

Параметри, такі як розміри нанокристалів та об’ємна частка кристалічної фази, визначаються 

із аналізу спектрів комбінаційного розсіяння світла (КРС). Лазер, що збуджує спектри КРС, 

створює необхідні температурні умови для індукованої оловом кристалізації аморфного 

кремнію [1]. Це може бути принциповою основою для нової технології точного контролю 

розмірів кристалів в процесі виготовлення плівкового нанокристалічного кремнію. Контроль 

розмірів нанокристалів дозволить виготовляти матеріал із заданою шириною забороненої 

зони, що є дуже важливим, наприклад, для технологій створення дисплеїв або сонячних 

елементів каскадного типу.  

Також в роботі виявлено суттєве прискорення індукованої оловом кристалізації аморфного 

Si при розігріві його лазерним випромінюванням, порівняно з розігрівом без дії світла.  

Досліджено шаруваті плівкові структури Si/Sn/Si, поперечний розріз яких схематично 

зображено на рис. 1. 

 

 
Рис. 1.  Схема поперечного розрізу шаруватих структур Si-Sn-Si, що були досліджені у цій 

роботі. 

 

Встановлено, що плівки аморфного кремнію за відсутності олова (область B на рис. 1) не 

кристалізуються навіть при максимальній потужності лазера, що збуджує КРС. 

Максимальній потужності лазера відповідає світловий потік І0 = 10 мВт, що при даному 

діаметрі лазерної плями (1 мкм) забезпечує щільність потоку світла до 310
5
 Втсм

-2
 

Спектри КРС записувалися в одному й тому ж місці зразка при різних потужностях лазера 

збудження у наступній послідовності: при І1 = 0,1І0; І2 = 0,5І0; І3 = І0 і знову при 

І4 = 0,1І0(рис. 2). На відміну від зони B, у зоні A (над шаром металевого олова у разку, рис. 1) 

на спектрах КРС, крім смуги від аморфної фази (у області спектру 480 см
-1

), при І2 = 0,5І0 

виникає і зростає при І3=І0 додаткова вузька смуга в області 490 – 500 см
-1

, що відповідає 
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нано-кристалічній фазі кремнію  (рис. 2, a). Отримана кристалічність зберігається при 

подальших скануваннях спектрів КРС з мінімальною потужністю лазера І4 = 0,1І0, що 

свідчить про незворотність процесів такої кристалізації (рис. 2, b). 

 

 
 

Рис.2. Спектри КРС на поверхні зразка у області А (рис.1), зареєстровані у послідовності 

зростання інтенсивності світла (а): 1 – 0,1І0; 2 – 0,5І0; 3 – І0 та її зменшення (b): 4 –0,1 І0.. 

Співвідношення товщини шарів у зразку X:Y:Z=100:50:100 нм. 

 

Оцінено температуру локального розігріву зразків лазерним променем, яка  становила від 

350 до 960С, залежно від товщин шарів кремнію та олова у зразках. Оцінки проведені на 

основі експериментальної залежності положення смуги КРС кристалічного фази кремнію від 

температури [2]. 

Встановлено, що частка кристалічної фази для зразків із зовнішнім шаром а-Si товщиною 

100 нм стабілізується при першому скануванні КРС (що відповідає 30 секундам впливу 

лазера на зразок). Зразки із товщиною зовнішнього шару а-Si 200 нм досягають 

кристалічності понад 90% за 2,5 хв. Це на порядок менший час, необхідний для кристалізації 

таких же плівок шляхом термообробок при 300-400С без додаткової дії світла [3]. Це може 

свідчити про значну роль іонізації у процесах метал-індукованої кристалізації. 
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Низкочастотный (НЧ) шум (фликкер-шум, 1/f-шум) присутствует во всех типах 

полупроводниковых приборов (ППП). Фликкер-шумовая спектроскопия (ФШС) применяется 

в полупроводниковом материаловедении [1] для оценки: качества p-n-перехода, степени 

деградации ППП, надѐжности ППП, функциональных возможностей ППП. Так в [2] 

говорится о предпочтительности использования спектральной плотности мощности (СПМ) 

НЧ-шума (зависимости СПМ от частоты) для обнаружения процесса деградации в ППП. 

В [3] сравниваются геометрическое и арифметическое суммирование 

систематической и случайной составляющих погрешности измерения СПМ. Хотя правильнее 

использовать геометрическое суммирование для сложения случайной составляющей с 

неисключѐнной частью систематической погрешности. Однако на практике исследователи 

имеют дело не с чистым НЧ-шумом, а со смесью НЧ-шума и белого шума: 

0( )ШС

A
G f G

f 
  ,       (1) 

где A  – константа, 0G  – уровень белого шума. 

По этой причине, перед введением поправки на систематическую погрешность, 

необходимо вычесть из СПМ шумовой смеси СПМ белого шума. СПМ белого шума, по сути, 

сама представляет собой ещѐ одну систематическую погрешность. 

Для корректного определения показателя формы спектра НЧ-шума в шумовой смеси 

(1) предложена формула предусматривающая измерение СПМ на трѐх частотах. По этим же 

измеренным СПМ можно вычислить уровень белого шума 0G . Для этого мы предлагаем 

использовать формулу: 
2

1 2

1 22

д
БШ изм

д

G G G
G

G G G


 


  
,       (2) 

где 1 2, , дG G G  – СПМ шумовой смеси в первой, второй и дополнительной точке 

соответственно; предполагается, что 1 2/ /д дf f f f  . 

Далее СПМ низкочастотной составляющей смеси: 

НЧ ШС БШ измG G G         (3) 

Таким образом, мы получаем составляющую соответствующую СПМ НЧ-шума. И 

далее можем вычислять поправку на погрешность смещения. 
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Аргіродит Ag8SnSe6 належить до сімейства сполук, що мають загальну формулу 

A8
I
B

IV
X6 (A

I
=Cu, Ag; B

IV
=Si, Ge, Sn; X=S, Se). Кристали аргіродиту – напівпровідникові 

матеріали, які упродовж останніх років інтенсивно досліджують. Матеріали володіють 

змішаною іонно-електронною провідністю, та низькотемпературним фазовим переходом, що 

дозволяє використовувати дані сполуки в якості матеріалів для сучасної електроніки та 

іоніки твердого тіла. Для повного розуміння процесів, які відбуваються у Ag8SnSe6, доцільно 

мати повну інформацію про енергетичну структуру кристалу. 

Перспективним підходом до вивчення властивостей електронної структури сполук є 

розрахунки в межах теорії функціонала електронної густини. У цьому методі для 

моделювання структури аргіродиту використовують надгратки, в яких можна досліджувати 

довільні задані атомні конфігурації [1]. Для розрахунку та опису обмінно-кореляційної 

взаємодії використовувалась узагальнена градієнтна апроксимація (GGA), а самоузгоджені 

першопринципні розрахунки енергетичної структури проводились з використанням 

ультрамяких псевдопотенціалів Вандербільта.  

В результаті розрахунків отримано зонно-енергетичну діаграму (рис.1) аргіродиту 

Ag8SnSe6. Встановлено, що дана сполука є прямозонним напівпровідником зі значенням 

ширини забороненої зони Еg, що добре узгоджується із експериментальними даними. Аналіз 

часткових вкладів окремих орбіталей кожного з атомів у функцію повної густини станів та 

часткових вкладів окремих зон в загальну електронну густину дозволив визначити механізм 

формування валентних зон аргіродиту Ag8SnSe6.  

 

 
Рис.1. Зонно-енергетична діаграма аргіродиту Ag8SnSe6. 

 

Отриманий результат в подальшому може бути використаний для дослідження 

властивостей аргіродиту, може стати основою для подальшого аналізу та прогнозування 

оптичних властивостей цієї сполуки, а також для вибору правильного підходу щодо 

отримання матеріалу із наперед заданою забороненою зоною. 
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 Оксид кобальту Co3O4 за своєю структурою має форму кубічної шпінелі Co
2+

Co
3+

2O4. 

Це напівпровідник із шириною забороненої зони Eg=1.6еВ і зі слабо вираженим 

антиферомагнетизмом, який зникає при температурі вище 40К. Матеріал володіє хорошими 

каталітичним властивостями і використовується, зокрема, в якості каталізатора при 

розщепленні води, як матеріал електродів чи їх покриття у літій-іонних батареях, та ін.. 

Однак значно важливішим є властивості його поверхонь поглинати CO ти кисень при 

низьких температурах, що робить плівки та нанокристали кобальтової шпінелі 

перспективним матеріалом для новітніх джерел струму та широкого застосування в приладах 

контролю за навколишнім середовищем [1].  

 Для поверхні шпинелі [111] можливі два типи [2]: одна поверхня проведена крізь іони 

Co
3+

, друга - крізь Co
2+ 

іони, причому в другому випадку поверхневий шар містить обидва 

типи іонів у співвідношенні 1:2. Також, обидві поверхні можуть завершуватися як атомами 

кобальту, так і атомами кисню. Тому ми досліджували всі можливі типи поверхні 

використовуючи симетричну модель Co3O4 товщиною 7 атомних шарів, щоб уникнути 

впливу додаткового електростатичного диполя.. Дослідження проводилися методом 

функціоналу густи в наближенні узагальненого градієнта з врахуваннями спіну (SLDA) та 

моделі Габарда для 3d станів кобальту.  

 Проведена геометрична оптимізація атомів поверхні показала, що у випадку Co
2+

-

завершеної поверхні відбувається суттєва модифікація її структури, тоді як у всіх інших 

випадках топологія поверхонь практично не відрізняється від відповідної площини у 

об’ємному Co3O4. Розраховано густину електронних станів (DOS) для всіх типів поверхонь, 

причому проведено детальний аналіз внеску кожного шару в повну DOS. Так, у всіх 

розглянутих випадках густина станів містить ―поверхнево-подібний‖ пік поблизу стелі 

валентної зони, який особливо помітний у парціальній DOS розрахованій для атомів 

поверхневого шару. Парціальна густина станів, розрахована для внутрішніх шарів структури, 

не містить додаткових піків і за своєю формою відповідає DOS об’ємного матеріалу. 

 Обчислено величини магнітних моментів атомів кобальту шляхом аналізу заселеності 

електронних станів методом Льовдіна. Як відомо, в об’ємному Co3O4, антиферомагнітні 

властивості забезпечуються суперобмінною взаємодією між сусідніми Co
2+ 

іонами, тоді як 

Co
3+

 не володіють магнітним моментом внаслідок сильного розщеплення енергетичних 

рівнів кобальта кристалічним полем [3]. Наші розрахунки показали, що у випадку Co-

завершеної поверхні, Co
3+

 іони набувають магнітного моменту, величина якого порівняна з 

величиною магнітного момента Co
2+

 об’ємної шпінелі. У випадку ж О-завершеної поверхні,  

Co
3+

 іони також володіють ненульовим магнітним моментом, однак його величина значно 

менша ніж у випадку Со-завершеної поверхні. Такий результат пояснюється порушеннями 

симетрії кристалічного оточення атомів кобальту на поверхні: чим менше координаційне 

число атома кобальта, тим більше стає його магнітний момент. Крім того, в умовах поверхні 

внаслідок структурних змін, крім суперобмінної взаємодії, виникає звичайна обмінна 

взаємодія між сусідніми атомами кобальта, що призводить до зміни магнітних властивостей 

шпінелі. 

1. Su D., Dou S., Wang G. Single crystalline Co3O4 nanocrystals exposed with different crystal 

planes for Li-O2 batteries. // Sci. Rep. 2014. Т. 4. С. 5767. 

2. Xu X.-L. и др. Bulk and surface properties of spinel Co3O4 by density functional calculations // 

Surf. Sci. 2009. Т. 603. № 4. С. 653–658. 

3. Roth W.L. The magnetic structure of Co3O4 // J. Phys. Chem. Solids. 1964. Т. 25. № 1. С. 1–10 
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В последнее время дефицит полупроводниковых материалов стал особенно 

ощутимым в связи с лавинообразным развитием технологических и конструкторских 

достижений по созданию новых приборов и приспособлений. 

Особенно ценными являются материалы, владеющие особенными 

электрофизическими свойствами. Это – оксиды металлов. 

Научным базисом получения сложных оксидных материалов служат результаты, 

полученные при изучении характера физико-химического взаимодействия в сложных 

системах. Важно отметить, что результаты исследований различных авторов в отдельных 

случаях достаточно противоречивы. Это связано зависимостью свойств оксидных 

керамических материалов от условий их получения (исходные вещества, методы синтеза), их 

дисперсного состояния и влияния среды. 

Соединения, образующиеся в тройной системе Pb-Te-O, давно вызывают научно-

практический интерес: соединения PbTeO3 и Pb3TeO6 являются сегнетоэлектриками с  

Тс=530 К и 490 К соответственно, а Pb3TeO5 – пироэлектрик до 800 К. 

В настоящей работе проведен элементный анализ тернарного оксидного соединения 

Pb3TeO6, полученного твердофазным синтезом из бинарных соединений PbO и TeO2 в 

стехиометрическом соотношении 3:1. 

Для установления точного состава исследованного соединения проведен 

количественный химический анализ на элементы Плюмбум, Теллур и Оксиген [1,2]. 

В результате исследования получено тернарное соединение состава Pb2,98Те0,99O6,04. 

Незначительные отклонения от стехиометрического состава (Pb3TeO6) объясняются 

сублимацией небольшой части плюмбум (ІІ) оксида в процессе синтеза, а также 

взаимодействием исходных веществ с рабочим контейнером. 

Проведено исследование идентифицированного соединения по отношению к 

различным неорганическим (H2O, CH3COOH, HNO3) и органическим (C2H5OH, C6H6, C7H8, 

CCl4) растворителям. 

 

1. Milyan P. M., Kun G. V., Milyan Zn. I., Molnar J. I. Synthesis and identification of 

Pb3TeO6 compound // Phys Chem Solid State.-2015.-4.-P. 658-660. 

2. Milyan P., Semrad O. Preparation and properties of compounds of the PbO-Sb2O5 system 

// J Inorg Chem.-2005.-50, N 10.-P. 1599-1604. 
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Для отримання поверхні напівпровідникових пластин високої якості, необхідної 

геометрії та із заданими параметрами шорсткості необхідно досконало вивчити та дослідити 

закономірності процесів їх механічної та хімічної обробки, тому основним напрямком 

роботи була розробка та оптимізація методики механічної обробки і режимів хіміко-

механічного (ХМП) та хімічно-динамічного (ХДП) полірування кристалів ZnSe. 

Дослідження проводили на кристалах нелегованого ZnSe (I) ‒ без термічного відпалу, 

ZnSe (II) ‒ після термічного відпалу, та легованих алюмінієм і телуром відповідно ‒ ZnSe (Al) 

і ZnSe (Te). До початку проведення процесів ХМП та ХДП вирощені методом Бріджмена 

зливки нелегованого та легованого ZnSe різали на пластини, з яких отримували зразки 

розміром 5×5×2 мм, розрізаючи пилою з внутрішньою ріжучою кромкою з алмазним 

напиленням. Після цього проводили механічне шліфування поверхні ZnSe (I), ZnSe (II), 

ZnSe (Al), ZnSe (Te) за розробленою нами методикою з використанням водних суспензій 

вільних абразивів з розміром зерна М 10, М 5 і М 1 або алмазних порошків AСM 28/20, AСM 

10/7, AСM 5/3, AСM 3/2, AСM 2/1 і AСM 1/0. Для видалення порушеного шару, що 

залишився після механічного шліфування, проводили ХМП, в процесі якого 

використовували розроблений нами травильний розчин з об᾽ємним співвідношенням 

компонентів: 10 Н2О2:10 HBr:80 етиленгліколь (ЕГ), який характеризується високою 

поліруючою здатністю. Завершальний етап хімічного травлення – процес ХДП – проводили з 

використанням розроблених травильних композицій H2O2–HBr–розчинник. 

В результаті проведених досліджень розроблено та оптимізовано склади травників і 

вдосконалено технологічні режими ХМП та ХДП напівпровідникових кристалів легованого 

та нелегованого ZnSe, що характеризуються невеликими швидкостями хімічного 

полірування без втрати поверхнею її якості, які можна використовувати для контрольованого 

зменшення товщини пластин до заданих розмірів, а також для фінішного полірування цих 

кристалів і навіть тонких плівок (vХМП для відповідних кристалів цинк селеніду становить: 

ZnSe (I) – 3,8 мкм/хв, ZnSe (II) – 3,5 мкм/хв, ZnSe (Al) – 3,3 мкм/хв, ZnSe (Te) – 0,5 мкм/хв). 

Досліджено вплив процесів механічної обробки, ХМП та ХДП на якість поверхні 

напівпровідникових кристалів нелегованого та легованого ZnSe з використанням методів 

оптичної та скануючої електронної мікроскопії. Методом рентгенофлуоресцентного аналізу 

досліджено склад поверхні кристалів до та після хімічної обробки, який підтверджує 

ефективність та доцільність використання методик ХДП і ХМП та методики промивання 

підкладок після проведення процесу хімічної обробки, за допомогою якої поверхню очищали 

від залишків компонентів травильної суміші та інших супутніх забруднень. 

Аналізуючи дані вимірювання масової частки (в %) елементів поверхні 

(Zn 43,45±0,07 та Se 56,07±0,07) можна констатувати, що вона повністю відповідає 

стехіометричному складу кристалу до та після проведення хімічної обробки. Вміст (в %) 

виявлених на поверхні до обробки елементів Si (до проведення хімічної обробки та 

промивання 0,37±0,04, після ‒ не виявлено), S (до 0,05±0,01, після ХДП ‒ 0,04±0,01, після 

ХМП ‒0,05±0,01) та Fe (до ‒ 0,07±0,01, після ХДП та після ХМП становить 0,05±0,01) суттєво 

зменшується чи вони зовсім відсутні. 
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Напівпровідникові кристали плюмбум халькогенідів – це перспективний матеріал як 

для теоретичних, так і для експериментальних досліджень, що зумовлено їх особливими 

фізико-хімічними властивостями та високою ефективністю застосування у промисловості. 

Широке використання даних матеріалів у модельних дослідженнях та для практичного 

застосування зумовлене набором унікальних властивостей плюмбум халькогенідів. Зокрема, 

серед них: мала ширина забороненої зони [1], висока рухливість носіїв [2] та висока 

діелектрична проникність [3].  

Обчислення термодинамічних параметрів 

проводили зa допомогою пакету програм Firefly 

(PC Gamess) в рамках теорії методу функціоналу 

густини (DFT), з використанням гібридного 

базисного набору валентних електронів B3LYP. 

Візуалізація просторових структур здійснювалася з 

використанням Chemcraft. 

Отримані залежності підкоряються основним 

законам хімічної термодинаміки. Звідси слідує, що 

методика вирахування температурних залежностей 

термодинамічних величин для кубічних 

халькогенідних кристалів може бути з успіхом 

використана для передбачення поведінки 

характеристик даних матеріалів у широкому 

температурному діапазоні. 

Кластерні моделі кристалів PbTe 

утворювалися на основі уявлень про кристалічну 

структуру даного напівпровідника. Плюмбум 

халькогеніди зазвичай відносять до полярних 

напівпровідників, тобто зв’язок у даних структурах іонно-ковалентний зі значною долею 

іонності [2]. Така структура дозволяє створювати кластерні моделі без залучення крайових 

атомів для компенсації обірваних зв’язків. 

Структуру плюмбум халькогенідів розраховували дослідивши чотири кластерні 

моделі: на 64, 56, 27 та 8 атомів (Рис.1 A, B, C, D). Початкові координати для кластерів 

вибиралися згідно відомих кристалографічних даних стехіометричного PbX (X=S, Se, Te). 

Кожна з моделей відповідає структурі NaCl.  

Робота виконана у рамках наукового проекту відділу публічної дипломатії НАТО, 

програма “Наука заради миру" (NATO SPS 984536) 

6. Ahmad S., Mahanti S.D., K. Hoang, Kanatzidis M.G. Ab initio studies of the electronic 

structure of defects in PbTe // Phys. Rev. B-2006.- 74. -P. 155205. 

7. Власенко О.І., Левицький C.М., Криськов Ц.А., Киселюк М.П. Термоелектричні 

властивості сполук сульфіду та селеніду свинцю // ФХТТ -2006.-7, №4.-P. 660-662. 

8. Dalven R. Electronic Structure of PbS, PbSe, and PbTe // Solid State Physics -1974.-28.-

P. 179-224. 
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Рис. 1. Модель кластерів А (Pb32X32), 

В (Pb28X28), C (Pb14X13) і D (Pb4X4) 

для кубічної фази PbX (X=S, Se, Te). 
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Багатодолинні напівпровідники мають високу чутливість до теплових, магнітних, 

радіаційних та деформаційних полів [1]. Тому при розробці на їх основі вимірювальних  

датчиків фізичних величин намагаються використовувати такі матеріали в якості чутливого 

елемента, щоб він максимально реагував на вимірюваний параметр, адже часто вимірювання 

доводиться проводити у складних умовах при одночасній зміні, наприклад, радіаційного 

фону, температури і магнітного поля. Серед таких датчиків значна увага приділяється 

сенсорам механічних величин, які можуть функціонувати в екстремальних умовах. [2-4] 

Хоча за останні роки було синтезовано багато сполук, які мають напівпровідникові 

властивості, але ключову роль відіграють германій і кремній. Одним із основних способів 

цілеспрямованої зміни властивостей цих матеріалів є радіаційні технології. Під впливом 

опромінювання квантами та частинками високих енергій у твердих тілах утворюються стійкі 

радіаційні дефекти, які і будуть визначати властивості матеріалу. [5] З практичної точки зору 

наявність різного роду дефектів, що утворюють в забороненій зоні напівпровідника глибокі 

енергетичні рівні, може призвести як до корисних (висока термо і тензочутливість, додаткові 

смуги домішкової фотопровідності, центри швидкої рекомбінації і ін.), так і до небажаних 

(прояв неоднорідностей, ефекти захоплення і ін.) ефектів [6]. Одним із перспективних 

матеріалів, який може знайти своє застосування у радіаційних технологіях є 

монокристалічний германій. Також використання напруженого германія в CMOS 

технологіях електронних приладів [7, 8] та в наноструктурах (квантові точки Ge, 

гетероструктури Si/Ge) [9], які можуть знаходитись в області дії  зовнішніх радіаційних полів, 

актуалізує дослідження впливу різного роду радіаційних дефектів на фізичні властивості 

одновісно деформованих об’ємних монокристалів германія. 

В даній роботі ми досліджували вплив одновісної деформації на механізми розсіяння 

електронів в опромінених монокристалів n-Ge потоком Ф=5·10
15

 см
-2

 електронів енергією 

10 МеВ На основі вимірювань п'єзо-холл-ефекту одержано температурні залежності 

концентрації електронів та холівської рухливості для неопромінених та опромінених 

монокристалів n-Ge при різних значеннях одновісних тисків вздовж кристалографічного 

напрямку [100]. 

Як було показано в роботі [10], при опромінені монокристалів n-Ge в забороненій зоні 

виникає енергетичних рівень )27,0( cE
 
еВ, що належить А – центру. [11] Також проведенi у 

роботі [12] теоретичнi розрахунки температурних залежностей холiвської рухливості для 

опромiнених монокристалiв n-Ge показали, що крiм розсіяння електронів на iонах мілких 

донорів, акустичних, оптичних та мiждолинних фононах, суттєвий вклад в повний механізм 

струмоперенесення вносять також механiзми розсiяння електронiв на областях 

розвпорядкування та крупномаштабному потенцiалi, створеному флуктуацiями концентрацiї 

заряджених дефектiв. Виявлене аномальне зростання холiвської рухливості електронів при 

температурах T>235 К пояснювалось зменшенням відносного вкладу розсіяння електронів на 

заряджених глибоких рівнях А-центрів внаслідок їх перезарядки (перехід при термічній 

іонізації А – центру із зарядового стану А
-
 в електрично нейтральний стан А

0
).  
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З аналізу результатів дослідження зроблені наступні висновки: 

1. На відміну від неопромінених монокристалів n-Ge, в опромінених концентрація 

носіїв струму в зоні провідності збільшується з підвищенням тиску, що свідчить про 

зменшення енергетичної щілини між глибоким рівнем А-центру і дном зони провідності. 

2. Як для недеформованих, так і для одновісно деформованих вздовж 

кристалографічного напрямку [100] опромінених монокристалів n-Ge холівська рухливість 

збільшується при підвищенні температури для всього діапазону досліджуваних температур. 

3. При збільшенні величини одновісного тиску в опромінених зразках спостерігається 

збільшення величини холівської рухливості електронів. Таке зростання можна пояснити 

зменшенням амплітуди крупномасштабного потенціалу за рахунок збільшення концентрації 

електронів в зоні провідності германія при деформації та зменшенням концентрації 

заряджених А-центрів при збільшенні одновісного тиску і відповідно ймовірності розсіяння 

на цих центрах. 
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Полікристалічні плівки Cd1-xZnxTe (CZT) завдяки таким властивостям як високий 

питомий опір, висока енергія зв’язку між атомами, можливість зміни ширини забороненої 

зони в широких межах від Eg = 1,46 еВ (CdTe) до Eg = 2,26 еВ (ZnTe) широко застосовуються 

в електроніці в якості матеріалу для виготовлення фотодетекторів, детекторів радіаційного та 

ультрафіолетового випромінювання.  

Вміст цинку у монокристалах CZT, що використовується детекторах складає не 

більше 20%. В той же час теоретичні розрахунки свідчать про переваги використання 

твердого розчину CZT з концентрацією цинку до 80% [1].  

Метою роботи є дослідження електрофізичних та детекторних властивостей плівок 

CZT з різною концентрацією цинку. Плівки  твердих  розчинів  CdxZn1-xTe були отримані  

методом  вакуумного  термічного випаровування  в  квазізамкненому  об’ємі, температура 

випарника складала 700°С, температура підкладки - 400°С. В якості підкладки 

використовувалося скло вкрите шаром ІТО. Для отримання плівок CZT зі змінною 

концентрацією цинку здійснювалося випаровування суміші порошків CdTe та ZnTe, 

змішаних у різних пропорціях для кожного зразка.  

Дослідження структурних властивостей плівок було проведено методом 

рентгеноструктурного аналізу. Отримані плівки були однофазними і містили кубічну фазу  

CdZnTe. Концентрація  цинку  в  досліджуваних  плівках  CZT розраховувалась згідно закону 

Вегарда за значеннями сталої кристалічної гратки та складала x=0,09 та x=0,68.  

Дослідження електрофізичних властивостей плівок проводилось в структурах 

скло/ІТО/CZT/Au. Вимірювання темнових вольт-амперних характеристик плівок 

проводилося при кімнатній температурі. Дослідження показали, що ВАХ мають нелінійний  

характер  при  підвищенні  напруги. Тому подальші вимірювання фоточутливості 

проводилися при напрузі, яка відповідає омічній ділянці ВАХ. В якості джерела 

збуджуючого випромінювання використовувалося пульсуюче світло з різною довжиною 

хвилі. Отримані осцилограми фотовідклику використовувалися для розрахунку часу життя 

носіїв заряду. В результаті вимірювання спектральних залежностей фотовідклику було 

визначено діапазон довжин хвилі збуджуючого випромінювання, в якому фоточутливість 

плівок має максимальне значення. 

Таким чином у результаті досліджень було проведено порівняльний аналіз 

електрофізичних властивостей полікристалічних плівок CZT з концентрацією цинку 9% та 

68%, з метою визначення придатності їх використання в якості детекторів інфрачервоного, 

ультрафіолетового випромінювання та випромінювання у видимій області спектру. 
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InSb, GaAs та GaSb травильними сумішами (NH4)2Cr2O7–HBr 
 

І.В. Левченко, І.Б. Стратійчук, Г.П. Маланич, А.С. Станецька 
 

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

03028 м. Київ, пр. Науки, 41 

E-mail: irynavlevchenko@gmail.com 

 

Хімічна обробка напівпровідникових матеріалів, зокрема механічне шліфування, 

хіміко-механічне (ХМП) та хіміко-динамічне полірування (ХДП), відіграє важливу роль в 

отриманні заданого нанорозмірного рельєфу на поверхні пластин та забезпечує усунення 

деформованих після різки шарів кристалу. 

Метою даного дослідження є розробка технологічних режимів хіміко-динамічного 

полірування поверхні кристалів типу А
3
В

5
, зокрема InAs, InSb, GaAs, GaSb, 

бромвиділяючими травниками на основі (NH4)2Cr2O7, встановлення складів поліруючих 

розчинів і залежності швидкості травлення досліджуваних напівпровідників від складу 

травильних композицій, їх перемішування та температури. 

Для досліджень використовували наступні кристали п-типу: InAs, InSb, GaAs та GaSb. 

Травильні суміші готували з використанням 42 % HBr (ос.ч) та 26 % (NH4)2Cr2O7 (ч.д.а.). 

Розчини витримували протягом 2 год. для повного проходження реакції між компонентами 

суміші. Швидкість розчинення кристалів напівпровідників визначали за зменшенням 

товщини пластин, використовуючи електронний індикатор TESA DIGICO 400. 

Експериментальні дослідження складалися з кількох основних етапів: різка 

напівпровідникових зразків на пластини; їх механічне шліфування; видалення порушеного 

шару методом ХМП; фінішне ХДП кристалів; міжопераційна відмивка напівпровідникових 

пластин. Механічне шліфування проводили з використанням водних суспензій абразивних 

порошків марок М10, М5 та М1 в порядку зменшення діаметру зерна абразиву. Після цього 

їх промивали у водних розчинах поверхнево-активних речовин та великій кількості 

дистильованої води і висушували в струмені сухого повітря. Мікроструктуру поверхні після 

травлення досліджували в білому світлі за допомогою металографічного аналізу, 

використовуючи  мікроскоп МИМ-7 з цифровою відеокамерою eTREK DCM800 (8Mpix) зі 

збільшенням від 25× до 1600×. Порушений після механічного шліфування шар, товщиною 

близько 150 мкм, знімали методом ХМП розробленим нами бромвиділяючим травником. 

Дослідження процесу ХДП пластин InAs, InSb, GaAs, GaSb проводили в інтервалі 1-

80 об. % (NH4)2Cr2O7 в HBr (рис.1) з використанням методики диску, що обертається, на 

установці для ХДП. Слід зазначити, що тенденція зміни швидкості розчинення від 

концентрації (NH4)2Cr2O7 в травильних сумішах для арсенідів і стибідів має різний характер. 

Для InAs та GaAs при збільшенні вмісту окисника від 1 до 40 об.% швидкість травлення 

зростає від 0,8 до 10,4 мкм/хв. Подальше збільшення кількості (NH4)2Cr2O7 (40-80 об.%) в 

розчині призводить до зменшення швидкості розчинення монокристалів InAs та GaAs. В 

інтервалі 1-80 об.% (NH4)2Cr2O7 в розчині поверхня даних кристалів має відповідний для 

полірованої поверхні вигляд і характеризується гарним дзеркальним блиском. 

Швидкість травлення для InSb та GaSb зростає від 0,2 до 8,4 мкм/хв при збільшенні 

вмісту окисника від 1 до 17 об.%. В інтервалі концентрацій 2-22 об.% (NH4)2Cr2O7 в HBr 

поверхня стибідів дзеркальна з металічним блиском. Збільшення концентрації (NH4)2Cr2O7 в 

розчині від 17 до 22 об.% призводить до зменшення швидкості травлення стибідів, а в 

інтервалі 22-80 об.% погіршується якість отриманої поверхні: на ній утворюється щільний 

шар рихлої плівки. 

 

mailto:irynavlevchenko@gmail.com


Лашкарьовські читання – 2016 

    95 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

0

2

4

6

8

10

12

14

16

V
, 
м

к
м

/х
в

C (NH4)2Cr2O7 ,об%
 

 InAs

а) 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

0

2

4

6

8

10

12

14

16

V
, 
м

к
м

/х
в

C (NH4)2Cr2O7 ,об%

 InSb

б) 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

0

2

4

6

8

10

12

14

16

V
, 
м

к
м

/х
в

C (NH4)2Cr2O7 ,об%
 

 GaAs

в) 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

0

2

4

6

8

10

12

14

16

V
, 
м

к
м

/х
в

C (NH4)2Cr2O7 ,об% 

 GaSb

г) 

Рис.1. Концентраційні залежності швидкості травлення (мкм/хв) InAs (а), InSb (б), GaAs 

(в), GaSb (г) в розчинах (NH4)2Cr2O7–HBr при Т = 293 К та γ = 78 хв
–1

 
 

Для оптимізації технологічних умов проведення ХДП було досліджено залежності 

швидкості розчинення напівпровідникових зразків від швидкості обертання диску в 

координатах v
–1

– γ
–1/2

 при γ = 32-116 хв
–1

. Встановлено, що процес ХДП монокристалів в 

травниках (NH4)2Cr2O7–HBr лімітується дифузійними стадіями. Підтвердженням цього є 

результати досліджень залежностей швидкості травлення від температури (lnv – 10
3
/T) при 

Т = 286-306 К, оскільки розрахована з таких залежностей уявна енергія активації (Еа) не 

перевищує 35 кДж/моль. 

Важливим етапом отримання полірованої поверхні напівпровідникових матеріалів є 

міжопераційна відмивка пластин. В процесі досліджень встановлено, що застосування 

розчину Na2S2O3 та дистильованої води є недостатньою для повної очистки пластин після 

процесу травлення, оскільки при цьому на поверхні утворюється плівка. Одразу після 

травлення зразки промивали за такою схемою (по 1 хв. в кожному розчині): 

Na2S2O3→H2O(дист)→ NaOH→H2O(дист)→H2O(дист) 

Процес відмивки проводили для повного видалення травника зі зразків та продуктів його 

взаємодії з монокристалами. Чисті зразки висушували в струмені сухого повітря. 

Дані металографічного аналізу поверхні зразків після полірування в травильних 

розчинах (NH4)2Cr2O7–HBr показали перспективність їх застосування для проведення 

операцій ХДП поверхні кристалів типу А
3
В

5
, зокрема InAs, InSb, GaAs, GaSb. Такі травильні 

композиції забезпечують контрольоване стоншення кристалів до заданої товщини та якісне 

фінішне полірування. 
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Діоксид цирконію (ZrO2) привертає значну увагу через його механічні, електричні, теплові і 

люмінесцентні властивості, через які він може використовуватися як каталізатор, термостійкі 

і корозійно-стійкі покриття і т.д. [1-5]. 

У даній роботі структурні властивості нанопорошків ZrO2-Y2O3-CuO були досліджені в 

залежності від вмісту CuO та температури відпалу за допомогою методу РФА. 

Y-стабілізовані нанопорошки ZrO2, леговані Cu були синтезовані за методикою спільного 

осадження з використанням Zr, Y і Cu нітратів. Після промивання дистильованою водою і 

фільтрацією, гідрогель сушать в мікрохвильовій печі і відпалюють при Tc = 500-1000
о
С 

протягом 2 год. Вміст Y2O3 в порошках був зафіксований на рівні 3% молів, в той час як 

концентрація CuO становила 1% моль (Cu-1) або 8% молів (Cu-8). Порошок пресували в 

таблетки діаметром 8 мм і товщиною 6 мм.  

Дані РСА були зібрані в діапазоні 2= 20-80° за допомогою дифрактометра Thermo Scientific 

ARL X'tra з довжиною хвилі λ = 0,15418 нм, Cuk. в геометрії Брегга, ω-2θ сканування. 

Типові нелеговані ZrO2 порошки з моноклинною і тетрагональною структурами 

демонструють кілька рентгенівських відбиттів в діапазоні 2θ = 25-55°. Для моноклинної фази 

піки були проіндексовані, відповідно до JCPDS 37-1484. Для тетрагональної фази піки були 

проіндексовані, відповідно до JCPDS 80-0784.  

Рентгенограми для зразків Cu-1 і Cu-8 відпалених при Tc = 500-800°C демонструють 

наявність, в основному, тетрагональної фази ZrO2. Для зразків Cu-1 поява моноклинної фази 

спостерігається після відпалу при Tc = 700°C і 800°C. Відпал при більш високих Тс 

призводить до збільшення вкладу моноклінної фази до 70% при Tc = 1000°C. У той же час в 

Cu-8 зразків моноклинна фаза виникає при Tc = 900°C, і при Тс до 1000С вклад моноклінної 

фази зростає до 55%. Окрім фазового перетворення, зміщення піків тетрагональної фази в 

сторону більших кутів зі збільшенням Tc до температури фазового перетворення 

відбувається в обох типах зразків. Проте, величина зсуву в зразках Cu-1 менша, ніж в зразках 

Cu-8. Крім того, положення рентгенівських піків в зразках Cu-8 зсунуті в бік більших кутів 

сильніше, ніж у зразках Cu-1. 

Розміри кристалітів, розраховані на основі даних РСА за формулою Шеррера, поступово 

збільшуються від 10,8 нм (500C) до 40 нм (1000C) практично не залежать від вмісту CuO  

 

1. J. D. Fidelus, W. Łojkowski, D. Millers, L. Grigorjeva, K. Smits and R. R. Piticescu, Sol. St. 

Phenom. 128, (2007), p. 141. 

2. J. D. Fidelus, W. Lojkowski, D. Millers, K. Smits,  and L. Grigorjeva, IEEE Sensors 9, 

(2009), p. 1268. 

3. H. Ken Yueh and B. Cox, J. Nucl. Mat. 323, (2003), p.57. 

4. R. Jia, W. Yang, Y. Bai, and T. Li, Opt. Mater. 28, (2004), p. 246. 
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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. 

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 залежності енергетичного 

розподілу валентних електронів сумішей x-TiO2+y-SiO2 (x=0.9; 0.6; 0.4; 0.2,  y=0.1; 0.4; 0.6; 

0.8) від механо-активаційної обробки. Енергетичний розподіл Tisd-, Sisd- та Op-валентних 

електронів найкраще відображається формою та положенням рентгенівських TiLα-, SiLα- та 

OKα-емісійних смуг відповідно.  

При високих локальних тисках в результаті перекриття Op-орбіталей, Opπ-рівні 

додатково розщеплюються та заповнюються електронами з вищих енергетичних рівнів [1]. 

Внаслідок цього зріс заряд іонів кисню завдяки збільшенню заселеності Opπ-станів за 

рахунок переселення електронів із s- та d-рівнів кремнію і титану (рис. 1).  

Збільшення щільності зв’язаних електронів на Opπ-рівнях за рахунок переносу 

електронного заряду від кремнію знижує рекомбінаційну здатність іонів Li
+
, що 

перешкоджає утворення оксидної плівки LiO навколо наночастинок. Внаслідок цього 

стабілізується зростання зарядової ємності ЛДС, з катодом на основі механоактивованої 

суміші з максимальним вмістом SiO2,  після циклювання.  

При зростанні вмісту TiO2 до 53 мол. % зарядова ємність ЛДС, на основі вихідної 

суміші, знижується за рахунок зменшення вмісту аеросилу. В той же час зарядова ємність 

ЛДС, на основі механоактивованої суміші, зростає за рахунок утворення міжатомної 

взаємодії між поверхневими атомами оксидів титану та кремнію. В результаті збільшення 

густини Opπ-зв’язаних електронів завдяки їх переносу з sd-станів титану сприяє більшому 

проникненню іонів літію в структурні дефекти та пори катодного матеріалу ЛДС. 

1. Яворський Ю. В. Вплив механо-активаційного методу  на розподіл валентних електронів 

сумішей SiO2/TiO2  / Ю. В. Яворський, Я. В. Зауличний, В. Я. Ільків, О. І. Дудка, А. П. 

Чмерук,  В. І. Зарко, М. В. Карпець // Фізична інженерія поверхні. – 2015. – Т. 13, № 3. – C. 

371-382. 
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Рис. 1. Порівняння контурів OKα-(а), SiLα-(б) та TiLα-смуг (в) до (пунктирна) та після 

(суцільна) механоактивації сумішей: A – 0,1SiO2+0,9TiO2, B – 0,4SiO2+0,6TiO2, C – 

0,6SiO2+0,4TiO2, D - 0,8SiO2+0,2TiO2. 
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Включення 2-ої фази в кристалах CdTe, Cd(Zn)Te та Cd(Mn)Te є структурними 

дефектами, які погіршують детекторні властивості матеріалу [1]. Тому їх усунення є 

актуальною задачею для виробників сенсорів іонізуючого випромінювання.  

Кристали Cd(Mn)Te (вміст манган телуриду 5 %) були вирощені методом Бріджмена з 

елементарних Cd, Mn, Te та In високої чистоти (6N). Концентрація легуючої домішки 

становила 3*10
17

 см
-3

 і була достатня для практично повної компенсації власних акцепторів, 

що забезпечувало високий опір отриманого матеріалу (>5*10
8 

Ом*см). Термообробку зразків 

розміром 7*5*3 мм
3
 проводили у режимі двозонного відпалу під тиском насиченої пари 

кадмію за температури 1100 К протягом 2 годин. Зображення об’єму кристалу отримували за 

допомогою мікроскопу Leitz, означеному ІЧ камерою Pixelink PL-A741. 

В результаті проведених відпалів встановлено можливість практичного повного 

усунення включень 2-ої фази з об’єму досліджуваних кристалів Cd(Mn)Te. Менша тривалість 

термообробки (15-30 хвилин) показала зменшення розмірів великих включень (20-30 мкм) та 

зникнення малих включень. Провідність зразків була електронною, а їх опір при цьому падав 

на 5-6 порядків (10
4
-10

5 
Ом*см).  

  
Рис. 1. ІЧ-знімки зразка Cd(Mn)Te до (зліва) та після (справа) відпалу за температури 1100 К 

у атмосфері насиченої пари кадмію протягом 2 годин з гартуванням у повітрі 
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821–827. 
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Тонкие пленки на основе твердых растворов ZnXCd1-XTe  применяются в качестве 

активных сред для различных оптоэлектронных приборов. В работе твердый раствор ZnCdTe 

осаждался на подложку из Si методом вакуумного анодного напыления. Для количественного 

описания морфологии поверхности пленок и сравнения их кристаллографического качества 

применялся  мультифрактальный анализ (МФА) [1].  

 Пленки твердых растворов для выполнения сравнительного анализа были получены 

методом анодного распыления в вакууме. Варьируемыми параметрами процесса осаждения 

материала из газовой фазы были время осаждения и температура  подложки. Основной целью 

проводимых экспериментов  было выполнение сравнительного анализа мультифрактальных 

спектров от синтезированных слоев с аналогичными параметрами для поверхности композиции, 

сформированной методом горячей стенки. Эти данные необходимы для  подтверждения 

гипотезы, что параметры мультифрактальных спектров, а соответственно и фрактальная 

структура поверхности слоев воспроизводится, если температурные условия фазообразования 

на подложке, а так же ее скорость роста,  вне зависимости от метода осаждения, 

поддерживается одинаковой.  

Особенности конструкции установки УВМ-15 для выполнения экспериментов по 

синтезу полупроводниковых слоев и методика проведения экспериментов указанным методом 

подробно описана в [1]. Особое внимание при проведении экспериментов по синтезу слоев 

уделялось строгому контролю температурных условий процесса и обеспечению заданной 

скорости роста. Экспериментами было показано,  что определяющим фактором, задающими 

скорость осаждения слоя, являются  условия функционирования испарителя. В работе для 

исследований по обеспечению получения воспроизводимых  скоростных условий роста слоев 

было использовано набор различного рода конструкций испарительной ячейки. При этом 

различные ее конструкционные решения обеспечивали как косвенный разогрев исходной 

шихты при бомбардировке поверхности тигля пучком энергетичных электронов, так и условия 

непосредственного воздействия на распыливаемый материал электронного пучка.  

Проведенные эксперименты показали, что условия непосредственного воздействия на шихту 

электронного потока приводило к существенному возрастанию скорости испарения вещества. 

Однако такой режим работы источника оказывался трудно воспроизводимым не только от 

эксперимента к эксперименту, но и в течении одного и того же процесса синтеза  из-за 

изменений состояния испаряемой поверхности в условиях бомбардировки поверхности шихты. 

Решение задачи  точного контроля скорости испарения, а соответственно и скорости роста, 

было найдено при возврате к медленному квазиравновесному режиму испарения, когда 

исходная шихта разогревается электронной бомбардировкой поверхности тигля. 

Толщину полученных пленок измеряли при помощи механического  профилометра  

ALPHA STEP 100 (Tencor Instruments). Морфологию  структур исследовали  методами 

атомно-силовой микроскопии  (AFM)  (Nanoscope Dimention 3000, фірма Digital Instruments, 

USA) в режиме периодического  контакта.  
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Полученные AFM изображения поверхности слоев обрабатывались численными 

методами в соответствии с положениями МФА. В качестве параметров сравнения состояния 

поверхностей служили числа Рении 0D  и параметр фрактальной упорядоченности  . 

Проведенные эксперименты позволили получить зависимости указанных МФ параметров от 

температуры на подложке. Полученные данные по параметрам МФ спектров сравнивались с 

аналогичными параметрами поверхности для слоев, выращенных методом «горячей стенки» [2].  

Анализ полученных результатов показал, что тенденции изменения МФ параметров при 

использовании  сравниваемых методов синтеза являются одними и тем же. При этом  

количественные различия в величинах чисел Реньи для одних температур на подложке 

находятся на уровне 0.03 по абсолютной величине, а для параметра фрактальной 

упорядоченности на уровне 0.05. Если принять во внимание статистический характер МФА и 

точность определения величин МФ параметров, хотя бы,  за счет изменения положения 

площади поверхности, используемой для  МФ расчетов, то можно признать, что вне 

зависимости от метода синтеза, но при обеспечении одинаковых термодинамических условий 

фазообразования, МФ спектры от поверхностных наноформ при синтезе слоев в системе 

ZnCdTe - Si все же являются одинаковыми.  

Полученные  результаты позволяет высказать предположение, что именно степенные 

функции, которые лежат в основе МФА, могут претендовать на систему функций, которые 

описывают состояние поверхности на нано уровне [3]. 
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Активного розвитку набуває силова електроніка на базі широкозонних матеріалів на 

основі GaN та SiC. Ультрафіолетові фотоприймачі знаходять все ширші області застосування. 

Оксид цинку є також широкозонним матеріалом і останнім часом розглядається як 

альтернатива до пристроїв побудованих на GaN та SiC. Багато з цих пристроїв можуть стати 

у нагоді у супутникових і військових системах, де питання стійкості до іонізуючого 

випромінювання мають вирішальне значення. Отже, існує практична необхідність 

дослідження впливу іонізуючого випромінювання на пристрої на основі оксиду цинку. Крім 

того, як і у випадку інших напівпровідникових матеріалів, опромінення це універсальний 

інструмент для керованої зміни спектра дефектів у ZnO, що дозволяє зрозуміти природу 

дефектів, які виникають як при вирощуванні, так і під дією опромінення. Існує також 

значний інтерес до використання випромінювання в контексті контрольованої зміни 

характеристик матеріалу та пов'язаних з ним пристроїв. ZnO демонструє хороші перспективи 

в якості сцинтиляційного матеріалу для детекторів випромінювання. В цьому контексті 

дослідження впливу опромінення на матеріал важливі для належної розробки 

сцинтиляційних детекторів. 

Широкий спектр можливих застосувань та переваги у доступності та низькій вартості 

вихідних компонентів, а також прогнозована висока радіаційна стійкість оксиду цинку 

роблять його одним з перспективних матеріалів, придатним для використання в умовах 

високої фонової радіації, наприклад, у космосі. Радіаційний пояс Землі (пояс Ван Аллена) 

містить високі потоки електронів (0-10 МеВ) та протонів (10 МеВ), отже виникає 

необхідність дослідження зміни властивостей плівок під впливом опромінення 

високоенергетичними легкими електронами, а також швидкими важкими іонами. 

Плівки оксиду цинку осаджували методом реактивного магнетронного розпилювання 

при постійному струмі, на підкладки сапфіра (0001) та кремнію, 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

, інші декілька серій – 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

, 3·10
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. 

Досліджено вплив опромінення високоенергетичними електронами (10 МеВ) на 

мікроструктуру та люмінесцентні властивості плівок оксиду цинку, осаджених на підкладки 

сапфіра [1]. Результати можуть бути інтерпретовані в рамках комплексного підходу: пружні 

(електрон-ядро) зіткнення створюють комплексні дефекти (зі спектрів ФЛ було виявлено 

утворення складних дефектних комплексів типу VZn-ZnO-OZn та VO-OZn-ZnO), які призводять 

до розбухання кристалічної ґратки, та непружні іонізаційні (електрон-електрон) зіткнення 

(шляхом електрон-фононної взаємодії) приводять до підвищення температури ґратки, 

радіаційного відпалу і релаксації ґратки. 

Вперше встановлено, що опромінення швидкими важкими іонами (Xe
26+

) 

(E > 1 МеВ/нуклон) текстурованих вздовж вісі с плівок оксиду цинку на підкладках кремнію 

призводить до появи додаткових рефлексів від інших кристалографічних площин, отже, має 

місце рекристалізація, яка викликана рядом причин: нестехіометрія складу пов’язана з 
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дефіцитом кисню, невідповідність періодів кристалічних граток між ZnO та Si та велика 

відмінність коефіцієнтів температурного лінійного розширення [2]. 

Встановлено, що після опромінення швидкими важкими іонами (Xe
26+

) текстурованих 

плівок оксиду цинку, осаджених на підкладках сапфіру, відбувається зменшення розмірів 

областей когерентного розсіювання останніх, тобто погіршення структурних властивостей. 

Проте текстура та крайова люмінесценція зберігається, що свідчить про значну радіаційну 

стійкість плівок [3]. 

Виявлено, що вплив опромінення високоенергетичними важкими іонами на структуру 

плівок оксиду цинку суттєво залежить від типу підкладки. Встановлено, що кремній 

непридатний для використання в якості підкладок для плівок оксиду цинку при експлуатації 

приладів на їх основі у жорстких радіаційних умовах опромінення ШВІ. 

Вперше встановлено, що плівки ZnO, леговані малими концентраціями кадмію (0,4 та 

0,5 ат. %), є більш стійкими до впливу опромінення швидкими важкими іонами, що 

проявляється у меншій зміні мікроструктури, динаміки кристалічної ґратки та 

люмінесцентних властивостей, порівняно із нелегованими плівками оксиду цинку [4, 5]. 

Причиною цього є радіаційно активоване генерування. 
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Высокочистый ZnSe применяется в силовой ИК-оптике для изготовления оптических 

элементов. Оптическими элементами на основе ZnSe являются: (I) выходные окна; (II) 

призмы для поворота луча и селекции частот; (III) двояковыпуклые линзы; (IV) 

рассеивающие линзы (двояковогнутые); (V) полупрозрачные зеркала (одна сторона с 

просветляющим покрытием, с другой стороны – интерференционный фильтр). 

Основным предъявляемым требованием к используемому материалу является его 

высокая прозрачность. Для практического использования ZnSe в этом качестве важно 

получить незагрязненную максимально химически чистую поверхность кристалла. Цель 

работы: (а) оценить влияние состояния поверхности на ИК-поглощение при ее механической 

обработке, а также при химической полировке в бромном растворе; (б) выяснить механизм 

химического взаимодействия на межфазной границе монокристалл - полирующий раствор 

брома; (в) установить причину нестехиометрических отклонений состава поверхности при 

химической полировке в бромном растворе. 

Исследования оптического ИК-поглощения калориметрическим методом показали, что 

при механической полировке поверхности ZnSe образуется пространственно протяженный 

нарушенный слой с повышенным коэффициентом ИК-поглощения. Это приводит к 

снижению оптических характеристик и лучевой прочности используемого материала, а 

также затрудняет корректное определение коэффициента объемного поглощения. Для 

предотвращения образования протяженного нарушенного слоя на поверхности  ZnSe нами 

использовалась химическая полировка в бромном растворе Br2 – этиленгликоль. В данной 

системе бром является окислителем, а этиленгликоль (двухатомный спирт) выступает в 

качестве растворителя. Механизм химического взаимодействия ZnSe с бромным раствором в 

настоящее время не выяснен. 
В настоящее время существуют несколько теорий кислотно-основного взаимодействия. 

Это теория сольвосистем, протолитическая теория, электронная теория Льюиса, теория 

Усановича, теория жестких и мягких кислот и оснований, а также химические теории - 

Вернера и Ганча, которые отличались существенной научной новизной - впервые термины 

«кислота» и «основание» были отнесены не к водным растворам, а к индивидуальным 

веществам. Эти теории обладают значительной предсказательностью, позволяя оценить 

степень взаимодействия в системе.  

Однако, ни одна из них не может быть предпочтена иной. Дело в том, что нужно 

правильно очертить круг веществ и реакций, к которым применима та или иная теория. Для 

устранения существующей неоднозначности будем исходить из общих закономерностей 

теории кислотно-основного взаимодействия, справедливых для любого класса реакций [1]. 

Согласно сказанному при взаимодействии  окислителя Br2 с химическим бинарным 

соединением ZnSe должно наблюдаться вытеснение более сильной кислотой, которой 

является бром, слабой кислоты, в роли которой выступает химический элемент селен Se. 

Реакция вытеснения должна идти согласно уравнению: 

ZnSe  +  Br2  =  ZnBr2  +  Se (свободный)    (1) 
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Химический элемент селен Se, обладая кислыми свойствами, должен вступать в 

реакцию с окислителем бромом, однако интенсивность этого взаимодействия должна быть 

небольшой по сравнению с взаимодействием окислителя с химическим соединением ZnSe: 

Se (свободный)  +  2 Br2  =  SeBr4     (2) 

На основании сказанного результирующая гетерогенная реакция имеет вид: 

2 ZnSe  +  4 Br2  =  2 ZnBr2  +  SeBr4  +  Se (свободный)   (3) 

При условии, что скорость прямой реакции (1) значительно превосходит скорость 

прямой реакции (2), можно предположить, что в результате взаимодействия с полирующим 

бромным раствором должно наблюдаться обогащение поверхности ZnSe свободным 

(химически не связанным) селеном Se. В этом случае эффект обогащения  поверхности 

сверхстехиометрическим Se является естественным процессом и не требует для объяснения 

дополнительных механизмов. Необходимо также отметить, что в реакционной зоне вблизи 

поверхности твердой фазы ZnSe одновременно существуют три продукта реакции: ZnBr2, 

SeBr4  и элементарный свободный селен Se. Реакционной зоной в данном случае является 

область химической адсорбции, в которой происходит перераспределение химических связей 

между атомами реагирующих веществ. Согласно литературным данным - это слой толщиной 

в несколько диаметров молекул (около 16 Å). Ввиду малой толщины слоя реакционной зоны 

и ничтожно малого количества образующихся продуктов реакции исследование процессов в 

реакционной зоне методами аналитической химии не представляется возможным. Поэтому 

судить о реакциях, происходящих в реакционной зоне, приходится только по косвенным 

признакам. 

Важной особенностью межфазного взаимодействия на границе раздела ZnSe – 

бромный раствор является его трѐхстадийность: реакция вытеснения, окисление 

выделившегося свободного Sе (согласно реакции 2) и растворение продуктов реакции при их 

взаимодействии с заданным растворителем. Функциональные возможности полирующих 

бромных растворов могут быть расширены путем замены растворителя [1]. Смещая 

химическое равновесие в системе и растворимость продуктов реакции подбором 

соответствующего растворителя, можно получать поверхность с необходимыми 

химическими и физическими свойствами. Практически наибольший интерес представляет 

использование полирующих бромных растворов со смешанным растворителем, 

позволяющим плавно изменять кислотность раствора и реакционную способность реагентов. 

Выводы: 

1) установлено, что пространственная протяженность нарушенного слоя с повышенным 

коэффициентом ИК- поглощения находится в пределах 40-42 мкм; 

(использован метод послойного стравливания с последующим снятием спектров ФП) 

2) впервые выяснен механизм трехстадийного взаимодействия на межфазной границе 

монокристалл ZnSe – бромный раствор; 

3) сделан вывод, что нестехиометрические отклонения состава поверхности ZnSe 

определяются составом (природой) растворителя и возможны только в сторону 

обогащения поверхности выделяющимся свободным халькогеном. Обогащение 

поверхности избыточными атомами катиона (металла) принципиально невозможно. 
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В основу даної роботи поставлено задачу вивчення впливу імпульсного лазерного 

випромінювання (ІЛВ) (Nd:YAG лазера наносекундної тривалості (6-7 нс, на довжині хвилі 

532 нм)) на поверхню однорідного матеріалу, а також системи метал-напівпровідник. 

Проведено теоретичні оцінки та розрахунки процесів, що при цьому протікають. 

Розв’язання будь-якої технологічної задачі слід розглядати з вибору методики 

розрахунку та аналізу вихідних даних. Фізична модель процесу взаємодії ІЛВ з речовиною 

(приповерхневим шаром напівпровідника) визначається цілим рядом параметрів: 

- температура нагріву матеріалу лазерним імпульсом (ЛІ) як функція координат в будь-

який момент часу t ;  

- температура охолодження поверхні матеріалу після закінчення ІЛВ як функція 

координат в будь-який момент часу t ;  

- швидкість нагріву матеріалу як функція координат в будь-який момент часу t ;  

- швидкість охолодження матеріалу як функція координат в будь-який момент часу t ; 

- температурний градієнт матеріалу як функція координат в будь-який момент часу t . 

Імпульсна лазерна обробка однорідних матеріалів при використанні моделі 

напівнескінченного твердого тіла дозволяє отримати, методом інтегральних перетворень, 

аналітично точне рішення відповідної теплової задачі за умови, що інтенсивність лазерного 

джерела не залежить від часу. 

Температура нагрівання поверхні тонкої (h ≥ 50 нм) плівки при імпульсному 

лазерному опроміненні у видимому і ближньому інфрачервоному (ІЧ)- діапазоні світла при І 

< 100 МВт/см
2
 (справедливий тепловий механізм руйнування) задається формулою: 
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де І - густина світлового потоку (густина потужності лазерного випромінювання), А - 

коефіцієнт оптичного поглинання індію, а - коефіцієнт температуропровідності, k - 

коефіцієнт теплопровідності, 
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 . Індекс "1" відноситься до плівки індію, 

"2" - до CdTe.  

Величина γν фактично є відношенням об'ємних теплоємностей плівки і прогрітого 

шару підкладки та визначає темп нагрівання плівки:  

taс
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  ,      (2) 

де h – товщина тонкої (h ≥ 50 нм) плівки,  - густина речовини, с  - теплоємність, ta1  - 

прогрітий шляхом теплопровідності шар, що приблизно рівний 10
-6

 м для гігантського 

імпульсу лазера в режимі модульованої добротності. Температуру плівки по товщині можна 

вважати однаковою з точністю до 10 % уже через час t0 ≈ 10h
2
/a1 від початку імпульсу.  
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За формулами (3) розраховано температуру нагрівання плівки в інтервалі часу від 

моменту дії лазерного імпульсу до його завершення, тобто від 0 до 7 нс (у нашому випадку). 
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Графічно дана залежність показана на рис. 1. Подальшу зміну температури плівки металу 

(остигання плівки) розраховуємо за формулою: 
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Рис. 1. Температура поверхні плівки In в системі In-CdTe. 

Для розрахунку швидкості нагріву  та охолодження матеріалу запропоновано наступні 

вирази: 
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де 0q  - густина потужності лазерного випромінювання,  - теплопровідність, с – питома 

теплоємність,  - густина,  - тривалість лазерного імпульсу, t- час протягом якого 

протікають процеси,  = 3,14. 

На графіках показано залежність швидкості нагрівання (рис. 2.а) та остигання 

поверхні (рис. 2.б) плівки індію від часу, при дії ІЛВ з густиною енергії 112 мДж/см
2
. 

Авторами також розраховано градієнт температури в плівці In. 
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Рис. 2. Зміна швидкості нагрівання (а) та остигання (б) поверхні плівки індію з часом. 

Знаючи температурне поле матеріалу та градієнт температури, можна оцінити 

глибину тіла ефективно нагріту джерелом тепла, - глибину зони термічного впливу. 
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Кінетічні передумови утвонення плівок Bi2O3 в різних фазових 

станах 
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Нами було заявлено про отримання плівок аморфної, –, - и – фаз Bi2O3 реактивним 

магнетронним розпорошенням [1]. В роботі [2] повідомлялося про дослідження їх фазового 

складу за допомогою рентгено-фазового аналізу на установці ДРОН-2. 

Рентгено-аморфні плівки оксиду вісмуту мають жовтий кольор й одержані нами при 

швидкостях осадження до 1,5 нм/с, у широкому діапазоні парціальних тисків кисню (0,27-

1,2 Па) при осадженні на холодну підкладку. Про аморфність цих плівок свідчить відсутність 

інтерференційних максимумів і наявність дифузійного гало.  

Плівки -фази Bi2O3 виявились прозорими й отримані при відносно високій 

температурі підкладки (450К), високої швидкості осадження (2 нм/с) і відносно низькому 

парціальному тиску кисню (0,8 Па), мають моноклінну гратку з просторовою групою P21/c. 

Плівки - Bi2O3 жовтого кольору, отримані при тій же температурі підкладки, що й 

для - фази (450К), але при інших швидкостях осадження (0,5 нм/с) і парціальному тиску 

кисню (0,27 Па), мають тетрагональну симетрію із просторовою групою Р421с.  

Плівки - Bi2O3 коричневого кольору, отримані при відносно низькій температурі 

підкладки (350К), високому парціальному тиску кисню (1,2 Па) і високої швидкості 

осадження (понад 2 нм/с), мають кубічну гранецентровану гратку із просторовою групою 

Fm3m. 

 З літератури [3] відомо про поліморфні перетворення кераміки Bi2O3 у процесі нагрівання 

й охолодження в різних газових середовищах: Ar, CO2, O2. У всіх випадках при нагріванні 

від кімнатної температури Bi2O3 перетерплює лише одне поліморфне перетворення при 998-

1003 K з моноклінної - модифікації в кубічну гранецентровану - модифікацію. Значний 

тепловий ефект такого перетворення (18,7 ккал/моль) обумовлений сильним зростанням 

ентропії, що супроводжується переходом до менш щільного впакування іонів у структурі - 

модифікації. Проведені в роботі [3] мас-спектроскопічні дослідження з визначення 

концентрації кисню в газовій атмосфері показали, що в міру нагрівання - Bi2O3 частково 

губить кисень, у той час як -Bi2O3 починає, навпаки, поглинати його, що порозумівається 

розходженням будови цих фаз. При охолодженні Bi2O3, нагрітої вище температури 

плавлення (1123 K)  перетворення проходить безпосередньо за  перетворенням. 

Зниження парціального тиску кисню розширює температурний інтервал існування -Bi2O3. 

Підвищення термодинамічної стійкості – модифікації при зменшенні парціального тиску О2 

у роботі [3] пояснюють ростом числа вакансій по кисню. Було також виявлене, що після 

двогодинної витримки в атмосфері кисню при 1073-1093 K охолодження кераміки оксиду 

вісмуту супроводжується лише одним дуже різко вираженим поліморфним перетворенням 

при 908 K, після якого зразок являє собою – модифікацію. Проведені гравіметричні 

дослідження показали, що стабілізуючий - фазу надлишок кисню відповідає сполуці 

Bi2O3,04- Bi2O3,37. 

 Якщо проводити паралелі режимів отриманих нами плівок аморфної, –, - і 

- фаз Bi2O3 з поліморфними перетвореннями в роботі [3] можна помітити, що плівки - фази 

стабілізуються при відносно малих парціальних тисках кисню й малих швидкостях 

осадження. Плівки -фази Bi2O3 виходять при відносно більших швидкостях осадження й 

парціальних тисках кисню. Плівки -фази Bi2O3 виходять при максимально більших 
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швидкостях осадження й максимально більших парціальних тисках кисню. Помічено, що 

температура підкладки головним чином впливає на розмір зерен з яких складаються 

отримані плівки, а при розпиленні металевої мішені вісмуту на холодну підкладку, в 

атмосфері суміші аргону й кисню в виходять рентгено-аморфні плівки оксиду вісмуту, 

кольоровий відтінок яких залежить від парціального тиску кисню й швидкості осадження, 

що прямо пов'язана зі струмом магнетрона при розпиленні. У такий спосіб можна 

припустити, що одержання –, - і - фаз Bi2O3 прямо залежить від кількості кисню в 

робочому об'ємі при розпиленні й струму магнетрона, що визначає швидкість осадження. 

Очевидно, що швидкість осадження плівок впливає на енергію взаємодії металевого вісмуту 

й кисню і якщо порівнювати з даними [4] повинна відповідати температурі нагрівання Bi2O3. 

Тоді можна пояснити стабілізацію тієї або іншої фази оксиду вісмуту, отриманої нами в 

плівковому виді. Плівки -фази Bi2O3 виходять при недоліку кисню й малих швидкостей 

осадження, що відповідає охолодженню в роботі [3]. Плівки -фази Bi2O3 одержують при 

проміжних парціальних тисках кисню, що, мабуть, відповідає стехіометричній сполуці й 

середнім швидкостям осадження. Плівки - фази Bi2O3 отримані при максимальних 

парціальних тисках кисню й максимальних швидкостей осадження, що відповідає 

температурі, близької до температури плавлення оксиду вісмуту [3]. Необхідно відзначити, 

що температура плазми визначається енергією рухливих заряджених часток і для 

низькотемпературної плазми становить десятки тисяч градусів. Більшої швидкості 

розпилення відповідає більша за значенням температура плазми.  Очевидно, що стабілізація 

-фази Bi2O3 у вигляді плівок скрутна, оскільки дана фаза в об'ємному виді виходить в 

атмосфері з надлишком кисню [3] і вакуумними методами таких умов складно досягти. 

Також необхідно відзначити, що в об'ємному виді при нормальних умовах спостерігається 

тільки -фаза Bi2O3 [4], у той час як отримані нами плівки - і - фаз Bi2O3 існують при 

кімнатних температурах, що можна пояснити особливостями мікроструктури отриманих 

плівок – малим розміром зерен і блоків з яких складаються отримані плівки [5]. 
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Прилади на основі поверхневого плазмонного резонансу (ППР) широко 

використовуються у наукових дослідженнях, в медицині та екологічному моніторингу [1,2], 

тому підвищення точності цих приладів є актуальною задачею. В попередніх роботах [3,4] 

було показано урахування температурного фактору для підвищення точності вимірювань 

ППР-приладом, але не досліджено ефективність термокомпенсації похибки вимірювання. 

Метою роботи було дослідження можливості підвищення точності приладів на основі 

двоканального ППР-приладу за рахунок використання сенсорів температури для контролю 

температури безпосередньо в кожному каналі вимірювальної кюветі приладу та додаткової 

математичної обробки результатів вимірювання для термокомпенсації. 

Для зменшення впливу температури на результат вимірювання показника заломлення 

досліджуваної речовини (аналіту) ППР-приладом серії «Плазмон» було застосовано 

математичну обробку результату вимірювання з метою компенсації температурного дрейфу 

робочої точки (мінімуму характеристики відбиття R(θ)). Компенсація виконувалась шляхом 

врахування температурного коефіцієнта показника заломлення аналіту (дистильованої води), 

котрий має значення ТКn (Н2О) = -1,15·10
-4 

К
-1 

(відповідний зсув робочої точки 

34,5 кут.сек./К
-1

), та зміни температури води під час вимірювання, котра визначалась 

терморезистором вбудованим в корпус протічної кювети ППР-приладу одночасно з 

вимірюванням кінетики робочої точки. При цьому зміна температури задавалась штучно в 

межах від 24 °С (початкова температура дистильованої води) до 36,6 °С (нормальна 

температура людського тіла). 

Такий спосіб не тільки усунув перекомпенсацію, а додатково зменшив рівень розмаху 

амплітуди шумової доріжки у 12 разів з δNL = 31,4 ·10
-5 

до δNL = 2,7 ·10
-5

. При цьому, похибка 

вимірювання без термокомпенсації становила 24 ·10
-4

, з термокомпенсацією 8,7 ·10
-4 

та 

2,1 ·10
-4 

з термокомпенсацією та усередненням по 10-ти послідовних значеннях вимірів. 

Експериментально встановлено, що термокомпенсація зменшує похибку вимірювання 

показника заломлення приладом «Плазмон» щонайменше у 3 рази при значних змінах 

температури досліджуваної речовини (ΔT=12,6 °С). 
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In this paper the method of ion-beam sputtering was applied to produce nanocrystalline 

silicon (nc-Si) for emitter and i-layers. Nc-Si is more stable over time by reducing the degradation 

under the Staebler-Wronski effect. Reduction of surface recombination within the interface "c-

Si/nc-Si" was achieved by forming of nc-Si during the sputtering. 

Today the global production of photovoltaic (PV) devices is based on monocrystalline and 

multicrystalline Si substrates. The market of thin film PV solar cell (SC) based on Si (amorphous, 

micro- and nanocrystalline nc-Si) is growing [1]. Another significant concept of PV devices based 

on the formation of such type of heterostructure where interface within p and n sides is a-Si:H layer. 

Developed recently by Sanyo (Japan) these SCs are referred to as Hetero-junction with Intrinsic 

film layer SCs and shortly called HIT-cells. Specifically for a-Si:H/c-Si cells based on high quality 

CZ-c-Si Sanyo was demonstrated efficiencies of 22.3% for a 100.4 cm
2
 of practical size (Voc = 729 

mV, Jsc = 39.52 mA/cm
2
, FF = 80.0%) [1]. Moreover, their SCs have exhibited excellent stability 

and is already a commercial product. This technology uses n-type CZ-silicon wafer as the base or 

the light absorber. Completely structure of the device can be described as follows Si(p+)/a-Si(i)/c-

Si(n)/a-Si(i)/a-Si(n+). Thereby Si interfaces within the HIT cells is an ultrathin amorphous emitter 

that is deposited on c-Si wafers to passivate the c-Si surface and form the hetero-junction. The main 

technique that is conveniently used for the production of HIT SCs is CVD. Structure obtained by 

this method has several advantages: low processing temperatures (below 230°C) that results in rapid 

deposition of thin amorphous emitter on large areas and high throughput. Moreover, HIT SCs can 

be easily processed on glass or flexible substrates [2]. As was discussed in Ref. [3] such thin film 

concept requires a low temperature approaches to form the hetero-junction. That is benefit in 

avoiding the degradation of properties of material of substrates. But to reach high efficiencies 

several key issues must be addressed. There are three key technologies for improving the 

conversion efficiency of HIT-cells. The first point is the improvement of the HIT-structure by 

optimization of hetero-junction. The second point is to optimize the grid electrode. And the third 

point is to improve the optical confinement structure, which is related to light absorption and 

antireflection in SC [4]. In present work we investigate the standard cell concept, which consists of 

nc-Si layer with contrast to a-Si:H (total thickness is less than 200 µm both with and without 

texturing the surfaces) with backside Al metallization (front grid, back side fully covered) to contact 

the cells. In this work we used the method of ion-beam sputtering to produce nc-Si as the emitter 

and i-layers. In contrast to CVD technique ion beam sputtering has no restriction in the creation of 

PV SCs with extended linear sizes. The main idea of using ion-beam sputtering is possibility of 

deposition of compound films such as for instance nc-Si. Because nc-Si is more stable over time by 

reducing the degradation under the Staebler-Wronski effect due to less internal film stress. As well 

as in this work we study the influence of thickness of grid contact on hetero-junction. 

The technological process of obtaining of samples consists of following stages: preparation 

of substrates, deposition of photosensitive films, deposition of contact pads, wafer cleaning. As the 

substrate we utilized next materials: monocrystalline p-Si (KDB 10/0.1 {111}) and monocrystalline 

NaCl for TEM, and quartz glass for optical investigations. The process of preparation of silicon 

substrate includes a chemical cleaning and removing of oxide film from the surface. Cleaning of the 

substrates were carried out in peroxide-ammonia (H2O2:NH3:H2O = 1:1:3) and peroxide-acid 
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(H2O2:HCl:H2O = 1:1:3) solution, that are heated up to 80 °C. After each stage the samples were 

rinsed out in deionized water and dried in a centrifuge. Before the deposition of photosensitive film 

the substrates were treated with a hydrofluoric acid solution (HF: H2O = 1:10) to remove the oxide 

film which was formed on the surface of Si. Ohmic contacts to the films were created by lift off 

lithography of bilayer structure of Ti-Mo-Ag. The thickness of the bottom (buffer) layer of Ti was 

30 nm and the upper of Ni was 350 nm. Those grid were obtained by electron-beam evaporation the 

main regimes of deposition for top/bottom layers were 140/200 mA of emission currents, 

accelerating voltage 12 kV, substrate temperatures were 200/100 °C, the deposition rates were 

2/10 min. After measurements of current-voltage characteristics the thickness of grid was increased 

up to optimized 5 µm by Cu. Dark IV-characteristics were measured using Kelvin probe with 

Keithley 2410H and LabTracer software from National Instruments
TM

. The set-ups were configured 

in both as load-line than compensated techniques. Load-line resistance ranged from 0.1Ω to 10Ω 

with accuracy of 0.05/4x10
-6

. To estimate the parameters we used the double-diode model. 

Therefore, in this work the method of ion-beam sputtering was used to produce nc-Si as the 

emitter and i-layers. The main idea was that nc-Si is more stable over time by reducing the 

degradation under the Staebler-Wronski effect. The ion-beam sputtering permits application of the 

compound structure and via the deposition the inner stresses relax on inclusions of nc-Si. A 

schematic view of two type of structures of HIT-cells fabricated on p-type of c-Si substrates (<100> 

oriented, W=200 µm, ρ=7.5 Ω∙cm) with nc-Si layer is shown in Fig. 1a. 

As it is seen from Fig. 1b saturation current of cell is lower with contrast to I0 of initial cell 

and this improvement was obtained due to adding the contact layer by 5 µm. As the positive effect 

the shunt resistance which was calculated from dark I-U characteristics was changed from 2.2 MΩ 

to 7.6 MΩ after deposition. It should be noted that the deposition improves hetero-junction but does 

not reduce the surface recombination and reflectivity. Therefore we assume that additional 

treatments should slightly improve parameters of SCs. 
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Fig. 1 – a) HIT-cells fabricated on p-type c-Si substrates; b) dark I-U measurements of SCs with 

and without addition metallic grid. 
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Широковідомі методи дистанційної тепловізійної експрес-діагностики, які дозволяють 

діагностувати, різні види пухлин, в тому числі і онкологічних, пошкодження та аномалій 

судин у пацієнтів при різниці температур у 1-2 °С. [1]. Достовірність результатів 

діагностування залежить від чутливості тепловізорів, тому для діагностування 

використовують тепловізори з чутливістю принаймні не гірше 0,07 °С. Крім медицини такі 

методи використовують для контролю технічної продукції, зокрема, для контролю сонячних 

батарей [2]. 

Необхідною високою чутливістю характеризуються високовартісні тепловізори, що 

обмежує використання цієї термографічної методики у медичній практиці та в техніці. 

Конкуруючим методом визначення розподілу температури є цифрова контактна 

термографія. Так в цифровому контактному термографі [3] сканер оснащено 

інтелектуальними сенсорами температури DS18B20U фірми Dallas semiconductor [4], 

чутливість яких становить ±0,5°C в діапазоні від мінус 10°C до плюс 85°C. Такі контрактні 

термографи дозволяють проводити мамографічне обстеження пацієнтів та діагностувати 

новоутворення не гірше за безконтактні тепловізори та майже у 40 разів дешевші. В якості 

чутливих термосенсорів можна використовувати датчики на основі термочутливої плівки 

монокристалічного германію напиленої у вакуумі на підкладку із напівізолюючого арсеніду 

галію розміром 0,15х0,1х0,03 мм з гнучкими металевими балочними електричними виводами 

шириною 0,1 мм та товщиною 0,006 мм, які розроблені в Інституті фізики напівпровідників 

ім. В.Є. Лашкарьова НАН України. Сенсори виготовляють методом вакуумного осадження 

на пластину арсеніду галію в одному технологічному циклі, але все ж таки сенсори мають 

невеликі розбіжності в їх характеристиках. Тому актуальною задачею є розроблення способу 

калібрування матриці сканера готового приладу. 

Нами розроблено спосіб калібрування, в якому плівковий нагрівач попередньо 

досліджується високочутливим тепловізором в динамічному режимі нагріву та охолодження, 

а потім аналогічні вимірювання проводяться сканером термографа. Розбіжності між 

показниками окремих сенсорів вирівнюються за допомогою розробленого програмного 

забезпечення на розроблені технічні рішення подано заявки на патенти України. 
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Одним з перспективних матеріалів серед прозорих провідних оксидів є оксид нікелю 

(NiO). Завдяки своїм фізичним властивостям тонкі плівки NiO широко використовуються для 

виготовлення різних фотоелектричних пристроїв: прозорі шари (вікна) для сонячних 

елементів, антивідбиваюче покриття, газові сенсори [1,2]. Тому, метою даної роботи було 

створення гетероструктур на основі тонких плівок NiO та дослідження їх електричних 

властивостей. 

Для виготовлення гетероструктур NiO/p-CdTe та NiO/n-CdTe використовували 

кристали CdTe р- та n-типу провідності, вирощені методом Бріджмена. 

Нанесення плівок NіО проводилося на свіжо сколоті підкладки CdTe (типорозміром 

5×5×1 мм) в універсальній вакуумній установці Lеybold-Heraeus L560 за допомогою 

реактивного магнетронного розпилення мішені чистого нікелю у атмосфері суміші аргону та 

кисню при постійній напрузі. Нікелева мішень (99.99) (шайба діаметром ≈100 мм і товщиною 

≈1 мм), розміщувалася на столику магнетрона з водяним охолодженням на відстані 7см під 

підкладками.  

Підкладки телуриду кадмію р- та n-типу провідності розміщувалися над магнетроном 

з подальшим обертанням столика для забезпечення однорідності плівок по товщині. Перед 

початком процесу напилення вакуумна камера відкачувалася до залишкового тиску 5·10
-3

 Па. 

Протягом процесу напилення парціальні тиски у вакуумній камері складали 3,4·10
-3

 mbar для 

аргону та 2,4·10
-4

 mbar для кисню. Встановлена потужність магнетрона - 120 Вт. Процес 

напилення тривав 10 хв. 

Вольт-амперні характеристики гетероструктур вимірювали при кімнатній температурі 

за стандартною методикою з використанням джерела постійного струму BVP Electronics, як 

амперметр використовувався точний мультиметр Fluke 5545A, а в якості вольтметра — 

Picotest M3500A.  

З вольт-амперних характеристик були визначенні коефіцієнт випрямлення 

гетеропереходів k, значення висоти потенціального бар’єру φ0, також користуючись 

формулою RS=ΔU/ΔI  було визначено значення послідовного опору даних гетеропереходів.  

Таблиця 1. Параметри гетеропереходів NiO/n-CdTe та NiO/p-CdTe 

 k φ0, еВ RS, Ом 

NiO/p-CdTe при U=1 В, k=1,7·10
5 

0,66 1880 

NiO/n-CdTe при U=0,5 В, k=10 0,2 5,5 

Встановлено, що механізми струмопереносу через гетероструктури при прямому 

зміщенні добре описуються в рамках генераційно-рекомбінаційної і тунельно-

рекомбінаційної моделей з участю поверхневих станів. Основним механізмом 

струмопереносу носіїв заряду через гетеропереходи при зворотному зміщенні є тунелювання 

крізь область просторового заряду. 
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В останні роки великі зусилля були затрачені на дослідження нітриду індію (InN) – 

прямозонного напівпровідника групи тринітридів. Переоцінка ширини забороненої зони InN 

в діапазоні 0,6-0,7 еВ [1], робить можливим застосування даного напівпровідника в 

телекомунікаційних системах інфрачервоного діапазону довжин хвиль. Крім того, 

використання твердих сплавів InN з GaN та AlN дозволяє перекрити широкий діапазон 

довжин хвиль від 0,2 до 2 мкм. Низьке значення ефективної маси електронів в поєднанні з 

високою їх рухливістю та швидкістю насичення робить даний матеріал перспективним для 

розвитку високошвидкісної мікроелектроніки [2].  

Широке використання епітаксійних плівок InN обмежено відсутністю для їх росту 

власних (гомогенних) або кристалографічно узгоджених підкладок. Також критичною 

залишається проблема створення омічних контактів до нітриду індію. Насамперед, це 

спричинено широким рядом вимог, яким дані контакти повинні відповідати в діапазоні 

робочих температур приладів: лінійна симетрична вольт-амперна характеристика (ВАХ); 

низький питомий контактний опір; стабільність і структурна однорідність; простий 

технологічний процес виготовлення. Тому метою даної роботи є аналіз омічних контактів до 

епітаксіальних плівок нітриду індію з різноманітними типами металізації та визначення 

контактної структури, яка найкраще задовольняє наведеним вимогам. 

В ряді робіт було запропоновано використовувати тугоплавкі шари W, WSix в ролі 

омічних контактів до n-InN. При концентрації носіїв заряду 10
20

 см
-3

 в шарах n-InN  дані 

контакти залишались термостабільними  в досліджуваному діапазоні температур 300-500°C 

та характеризувались низьким питомим контактним опором 2·10
-7

 Ом·см
2
, аналогічні 

контакти до InxGa1-xN з концентрацією електронів 10
19

 см
-3 

зберігали термостабільність до 

900°С [3]. Однак, контакти W(100нм) та WSi0,44(100нм) до n-In0,75Al0,25N(200нм) 

характеризувались відносно значно вищим питомим контактним опором 10
-2 

Ом·см
2
, що 

могло бути спричинено нижчим рівнем легування напівпровідника (8·10
18

см
-2

) [4]. Також 

необхідно відмітити, що ВАХ наведених контактів ставали лінійними та симетричними лише 

після проведення температурних обробок (ТО) або швидких температурних обробок (ШТО) 

при температурах вищих за 500°С. Проте, при використанні ТО або ШТО кристалічного InN 

необхідно враховувати відносно низьку температуру його дисоціації (630°С у вакуумі та 

500°С в атмосфері N2 [1]). Дослідження морфології поверхні та елементного складу 

приповерхневих шарів монокристалічних плівок нітриду індію [5] підтверджують їх низьку 

термічну стабільність в порівнянні з іншими тринітридами. Деградація гетероструктур 

InN/Al2O3 в процесі термічних обробок в атмосфері азоту спостерігалась при температурах 

вищих 550°С та тривалістю 10 секунд, що могло бути спричинено розпадом InN та внаслідок 

наступного збіднення азотом поверхні плівки і утворення крапель індію на поверхні 

напівпровідника. 

Серед двошарових омічних контактів до нітриду індію найчастіше використовують 

металізацію з шаром Ti, котрий відрізняється високою температурою плавлення (1608°С), 

близькими до InN значеннями постійної кристалічної ґратки та коефіцієнта термічного 

розширення. Оскільки даний метал схильний до оксидації (утворення високоомних сполук 

ТіО, Ті2О3 та ТіО2), його найчастіше використовують в парі з Al, який запобігає дифузії 

титану на поверхню та його окисненню. Мінімальний питомий контактний опір 1,15·10
-7

 

Ом·см
2
 структур Ti(20нм)/Al(100нм)/n+InN(200нм) спостерігався після ШТО при 500°С 

тривалістю 15 секунд [4]. Однак, контакти Ti/Al деградували при температурах вищих за 

600°С, що підтверджувалось різким зростанням питомого контактного опору. Обмежена 
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температурна стабільність могла бути спричинена схильністю даних металів до оксидації, а 

також низькою температурою плавлення Al (660°С) та високою ймовірністю утворень 

крапель Al на поверхні. 

В роботі [6] були обґрунтовані принципи формування омічних контактів до 

напівпровідників групи А
3
N з використанням багатошарової металізації. Подібна металізація 

повинна включати контактоутворюючий шар, покритий шаром металу, який компенсує 

механічні напруги, спричинені різницею параметрів кристалічних ґраток та коефіцієнтів 

термічного розширення.  Даний шар повинен бути відносно тонким, хімічно інертним та не 

взаємодіяти з контактоутворюючим та сформованим на ньому бар’єрним шаром. Головним 

завданням бар’єрного шару є запобігання міжфазним взаємодіям між нижнім 

термокомпенсуючим шаром та верхнім шаром, призначеним для контактування з зовнішніми 

виводами.  В ролі дифузійного бар’єру часто використовують шари низькоомних 

тугоплавких металів: Ti, Ta, Zr, Сo та ін., що дає можливість для формування нітридних 

сполук  (TiN, TaN, ZrN, СoN та ін) при дифузії атомів N з напівпровіднику в металевий шар. 

Таким чином використання контактних структур з дифузійними бар’єрами дозволяє, по-

перше,  завдяки їх малої роботи виходу отримати низькоомний контакт до напівпровідника 

n-типу; по-друге, утворити високу густину N вакансій в приповерхневому шарі А
3
N, що 

відіграють роль донорів; по-третє, запобігти суттєвому масопереносу та зберегти структурну 

однорідність контактної металізації. 

Порівняння властивостей контактів з різними типами дифузійних бар’єрів 

(Ti/Al/Ni/Au та Ti/Al/TiB2/Ti/Au) до шарів InN проводились в роботі [7]. Отримана величина 

питомого контактного опору сягала 6,0·10
-6

 і 3,5·10
-6

 Ом·см
2
 відповідно та суттєво не 

змінювалась після температурного впливу. Однак, після ШТО при 400°С відбувалась значна 

взаємодифузія в шарах Ti/Al/Ni/Au/InN, яка була підтверджена результатами Оже-

спектроскопії. Даний процес не спостерігався при використанні антидифузійних шарів 

дибориду титану, в даному випадку контакти зберігали свою структурну однорідність після 

відпалів в усьому досліджуваному температурному діапазоні 300-500 °С. 

  Узагальнюючи результати досліджень контактів до InN, можна зробити висновок 

про перспективність використання багатошарової металізації, що дає змогу формування 

надійних омічних контактів з використанням дифузійних бар’єрів. Властивості даних 

дифузійних бар’єрів здебільшого визначають термостійкість та надійність контактів загалом. 
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Вплив швидкої термічної обробки на властивості омічних 

контактів до n-InN  
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Нітрид індію на фоні інших представників групи тринітридів (GaN, AlN) відрізняється 

кращими теоретично розрахованими транспортними властивостями: низькою ефективною 

масою електронів, високою рухливістю та швидкістю насичення електронів [1]. Наведені 

переваги вказують на перспективність нітриду індію в розвитку високошвидкісних 

напівпровідникових приладів. 

Однак, на шляху до реалізації максимально можливих характеристик InN залишається 

ряд невирішених проблем. Насамперед, проявляється специфіка отримання тринітридів. 

Зазвичай епітаксійні плівки даного матеріалу вирощують на чужорідних підкладках (Al2O3, 

GaAs, Si, фіаніти). Релаксація існуючих на межі InN-підкладка високих механічних напруг, 

спричинених значними розбіжностями в параметрах кристалічних ґраток та коефіцієнтах 

термічного розширення, може призвести до генерації дислокацій з густиною в межах від 10
8
 

до 10
11

 см
-2

, що в свою чергу значно впливає на електрофізичні властивості шарів InN та 

омічних контактів до них. Створення надійних омічних контактів є складним і необхідним 

завданням для стабільної роботи в широкому діапазоні температур будь-якого 

напівпровідникового приладу. 

В даній роботі досліджувались омічні контакти до епітаксіальних плівок n-InN з 

різною концентрацією електронів (8,3·10
18

 та 4,1·10
19

 см
-3

). Дані гетероструктури були 

вирощені методом молекулярно-променевої епітаксії з плазмовою активацією азоту в 

установці Compact21T(Riber), оснащеною плазмовим джерелом активованого азоту HD-

25(Oxford Appl.Res.). На підкладках с-Al2O3 спочатку вирощувались двохвимірні буферні 

шари GaN(000-1) товщиною 0,9 мікрон, котрі задавали N-полярність наступним шарам 

InN(000-1). Омічні контакти формувалися методом послідовного вакуумного напилення 

шарів металізації Pd(30нм)-Ti(50нм)-Au(100нм) на підігріту підкладку до 300°С з наступним 

формуванням тестових структур для вимірювання питомого контактного опору. Одразу після 

термовакуумного напилення контактні структури характеризувались лінійними 

симетричними вольт-амперними характеристиками (ВАХ), що вказує на формування 

омічних контактів (рис.1).  

 Одним з основних параметрів, що характеризує омічні контакти, є питомий 

контактний опір. Чим меншим буде даний параметр, тим мізернішим буде спад напруги на 

контакті, внаслідок чого контакт суттєво не впливатиме на вихідні характеристики приладу. 

Вимірювання питомого контактного опору (ρс) даних зразків проводилось методом лінії 

передачі (TLM - Transmission Line Method) з лінійною та радіальною геометрією контактних 

площадок. Отримана величина ρс при кімнатній температурі становила 1,39·10
-4

  і 1,70·10
-3 

Ом·см
2
 у випадку концентрації електронів 8,3·10

18
 та 4,1·10

19
 см

-3
 відповідно. 

Для оптимізації електрофізичних властивостей отриманих контактів 

використовувались послідовні швидкі термічні обробки (ШТО) в діапазоні температур 350 - 

400°С з тривалістю 2 – 8 хвилин. Після ШТО при 350°С тривалістю 2 хв. спостерігалось 

суттєве зменшення  ρс в 4,2 та 12,2 рази відповідно для зразків з концентрацією носіїв 

8,3·10
18

 та 4,1·10
19

 см
-3

. Наступна температурна обробка (370°, 2 хв.) призвела до подальшого 

спадання контактного опору всіх досліджуваних зразків. Суттєва зміна контактного опору не 

спостерігалась після збільшення тривалості ШТО до 8 хв. Однак, збільшення температури 

відпалу до 400°С викликало зростання ρс від 2,45·10
-5

 до 3,04·10
-5

 Ом·см
2
.  
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Контакти з найменшим отриманим питомим контактним опором відбирались для 

подальших досліджень температурної залежності ρс(Т) з метою визначення механізмів 

струмопереносу в них. Найпоширеніші механізми струмопереносу через контакт метал-

напівпровідник передбачають відсутність зміни або спадну залежність ρс від температури. 

Однак, отримані в даній роботі залежності ρс(Т) для зразків з різною концентрацією 

електронів характерні для металів, а саме спостерігалось зростання ρс по мірі зростання 

температури в усьому досліджуваному діапазоні 110-380 К (рис. 2), що може бути описано 

механізмом струмопереносу по металевим шунтам, які є спряженими з дислокаціями [2]. 

Проте, для остаточного опису отриманих залежностей необхідні подальші дослідження. 

Температурні залежності питомого контактного опору аналогічних контактів з 

концентрацією вільних носіїв заряду 10
18

 см
-3

 в діапазоні температур 4,2-300 К вдалося 

пояснити протіканням струму через металічні шунти, спряжені з дислокаціями, лінійне 

зростання ρс(Т) було пов’язано з залежністю опору металічних шунтів від температури 

(рис. 2) [3].  
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Рис.1. Вольт-амперні характеристики 

контактів Au-Ti-Pd-InN 

Рис. 2. Залежності ρс(Т) для різних 

концентрацій електронів в плівках n-InN: 

точки – експеримент, суцільна лінія – 

теорія 

 

Таким чином, показано доцільність використання швидкої температурної обробки для 

покращення електрофізичних властивостей омічних контактів Au-Ti-Pd-InN. Мінімальний 

питомий контактний опір був отриманий після ШТО 370°С тривалістю 2 хв. Дослідження 

механізмів струмопереносу в оптимізованих омічних контактах виявили ряд 

закономірностей, що не описуються класичними механізмами струмопереносу. Детальний 

опис залежностей ρс(Т) потребує врахування високої густини дислокацій, спричинених 

релаксацією значних механічних напруг в досліджуваній гетероструктурі.  
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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 чистотою не менше 99,9 % з 

незалежних джерел (Cu – з вольфрамової стрічки; FeNi (СNi = 20 мас. %) – 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 

магнітному полі напруженістю до Н=150 кА/м.  

Для всіх досліджуваних як свіжо сконденсованих, так і відпалених за температур 400, 

550 і 700 К тришарових зразків FeNi/Cu/FeNi з товщиною немагнітного прошарку до 3 нм 

спостерігається позитивний повздовжній магніторезистивний ефект (опір збільшується при 

прикладанні зовнішнього магнітного поля), що є ознакою анізотропного магнітоопору 

(АМО), властивого однорідним феромагнітним матеріалам. Величина АМО для 

невідпалених плівок складає малу величину і за кімнатної температури не перевищує 0,1%, 

після відпалювання  МО зростає до 0,5% .  

Для невідпалених і відпалених за температур 400, 550 і 700 К плівок з товщиною 

dCu = 5-10 нм спостерігається ізотропність польових залежностей, що є ознакою ефекту 

гігантського магнітоопору. Величина магнітоопору для свіжосконденсованих зразків з 

відносно тонкими феромагнітними шарами (dFeNi=15-20 нм) становить 0,1-0,4%. Слід 

зазначити, 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 [1]. Слід зазначити, що величина поперечного магнітоопору для всіх 

досліджуваних зразків дещо більша, ніж повздовжнього. Це пов’язано з наявністю 

анізотропного магнітоопору феромагнітних шарів. 

Після відпалювання (Твідп= 400 К) величина повздовжнього та поперечного 

магнітоопору зменшується приблизно у 1,3-1,5 рази. Зменшення величини ефекту пов’язано 

із впливом на розсіювання електронів у магнітних шарах шорсткостей міжзеренних границь. 

Відпалювання за температури 550 та 700 К не призводить до появи анізотропії магнітоопору, 

а величина від'ємного МО зростає в 2-2,5 рази. 

Зниження температури вимірювання до 150 К не призводить до суттєвих змін на 

польових залежностях. Спостерігається лише зміщення максимумів на залежностях в 

область сильніших полів та зростання величини МО в 1,5-2 рази. 

1. Шкурдода Ю.О., Дехтярук Л.В. Ефект гігантського магнетоопору в магнетних 

надгратицях // Металлофиз. и новейшие технол. – 2011 – 33, №1. – С. 29-44 . 
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Для контролю і реєстрації параметрів вібрації різноманітних об’єктів застосовують 

чимало методів, серед яких особливе місце займає динамічна голографічна інтерферометрія. 

Вона реалізується у фоторефрактивних (ФР) кристалах [1] і має ряд переваг: можливість 

роботи зі складними хвильовими фронтами і дифузно відбиваючими поверхнями, 

адаптивність, простота реалізації. 

В даній роботі представлена схема адаптивного голографічного інтерферометра з ФР 

кристалом Sn2P2S6, легованим Sb, в якості активного елемемента. Оптична схема, 

представлена на рис. 1, включає: 1 – He-Ne лазер (633 нм, 10 мВт); 2, 3 – оптичні поділювачі 

(напівпрозорі дзеркала); 4, 5 – п’єзоелектричні модулятори; 6 – фазообертаюче коло; 7, 8 – 

генератори звукових частот; 9 – ФР кристал; 10 – фотоприймач; 11 – реєструючий пристрій 

(АЦП або цифровий осцилограф). Для регульованої зміни фази коливань опорного пучка 

застосовують  фазообертаюче коло (ФОК) на виході генератора 7, в якості якого можна 

застосувати мостову схему, в суміжні плечі якої включено резистори одного номіналу, а в 

два інші, відповідно, змінний резистор і конденсатор. 

Лазерний промінь, відбиваючись від поверхні, що коливається, модулюється по фазі, і 

в результаті двохвильової взаємодії з когерентним опорним пучком в об’ємі ФР кристала, 

фазова модуляція перетворюється в модуляцію інтенсивності сигнального променя. Дана 

схема являє собою частотний фільтр з частотою зрізу порядку оберненого часу релаксації 

динамічної голограми. Частотний інтервал і функціональність такого інтерферометра можуть 

бути суттєво розширені при використанні гетеродинної схеми, в якій також модулюють фазу 

опорного лазерного променя. При цьому формування динамічної голограми залежить від 

співвідношення параметрів фазової модуляції взаємодіючих променів, а параметри 

коливання об’єкта можуть бути визначені шляхом сканування частоти, амплітуди і фази 

коливань опорного пучка. На рис. 1(б) амплітуда коливань досліджуваного об’єкта 0,22 мкм. 

 
а      б 

Рис.1. Схема динамічного голографічного інтерферометра (а) і залежність вихідного 

сигналу фотоприймача від амплітуди коливань модулятора опорного пучка (б). 

 

1. Kamshilin A. A., Romashko R. V., Kulchin Y. N. Adaptive interferometry with 

photorefractive crystals // Journal of Applied Physics.-2009.-105, N 3.-P. 031101. 
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Представлено результати математичного моделювання та систематичних досліджень 

структурних властивостей зразків напівпровідникових гетероструктур n - CdхHg1-хTe/CdZnTe 

(х ~ 0,22) до (КРТ) та після опромінення іонами B
+
 та Ag

+ 
(100 кeВ, доза імплантації Q = 

310
13

 см
-2

). Із застосуванням програмного пакету TRIM_2008 здійснено математичне 

моделювання процесу іонної імплантації (Рис 1. а, б.). Отримано глибину проникнення іона в 

залежності від його маси, яка має відмінності для обох іонів. Суттєво відрізняється також 

траєкторія руху введеної домішки. Раніше було встановлено, що в результаті імплантації 

епітаксійних шарів CdхHg1-хTe іонами бору та срібла з однаковою енергією та дозою 

утворюється суттєво відмінний за характером пошкодження та товщиною порушений шар з 

максимальними механічними напруженнями, що відрізняються на два порядки величини [1]. 

Встановлено також, що в результаті опромінення іонами B
+
 та Ag

+ 
на поверхні 

досліджуваних зразків відбувається утворення характерного топологічного рельєфу. 

Для формування наноструктурованої поверхні складних напівпровідникових з’єднань 

важливим є розуміння ролі фізичних механізмів іонного розпилення, а також впливу 

механічних деформацій. Процес проникнення іонів, взаємодії точкових дефектів із 

поруватістю супроводжується незворотними змінами структурно – чутливих властивостей 

досліджуваних гетероструктур на базі CdHgTe. Було отримано значення коефіцієнту 

стискання   
кристалічної гратки та механічних напружень макс в області радіаційного 

разупорядкування твердого розчину CdHgTe [2]. В роботі обговорюється роль механічних 

напружень легованого шару у перерозподілі дефектів і формуванні постімплантаційних 

властивостей Cd0,22Hg0,77Te. Визначено, що присутність неоднорідних механічних напружень 

та явище міграції може змінювати кінцевий розподіл дефектів зразків проімплантованої 

гетероструктури на основі КРТ шляхом деформаційного витягування мігруючих атомів з 

області розупорядкування вглиб мішені. 

 

 
Рис 1. Траєкторія руху іонів в залежності від маси а) іони B

+
, б) іони Ag

+ 

 

 Відома теоретична модель Bradly-Harperа в якій формування наноструктур на 

поверхні напівпровідникового матеріалу залежить від коефіцієнту розпилення та кривизни 

поверхні зразків. У Таблиці проаналізовано дані EDX аналізу для вихідного та 

імплантованого зразків. Визначено значну втрату Cd та Te, що підтверджує теорію іонного 

розпилення. Розраховано теоретичну залежність коефіцієнта розпилення від кута 

mailto:rgry@ukr.net
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опромінення поверхні досліджуваних зразків. Максимум розпилення спостерігається при 79° 

(Рис. 2), що відповідає загальновідомим принципам. 

 

 

            Таблиця 

Спектр Cd Te Hg 

Вихідний 10 50 40 

Імплантований 

Ag
+
 

22.12 37.78 40.10 

Макс. 31.12 42.50 41.57 

Мин. 16.40 31.61 37.27 
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Рис 2. Залежність коефіцієнту розпилення атомів Cd та Te від кута падіння іонного променя 

на поверхню зразка іонами Ag
+
.  

 

1. За наявними результатами були вивчені домінуючи механізми (розпилення та 

механічні деформації), що лежать в основі формування наноструктур на поверхні зразків 

гетероепітаксійного з’єднання CdHgTe.  

 

1. Smirnov A. B., Litvin O. S., Morozhenko V. O., Savkina R. K., Smoliy M. I., Udovytska R. S. and 

Sizov F. F. Role of Mechanical Stresses at Ion Implantation of CdHgTe Solid Solutions / // 

Ukr.J.Phys.- 2013.- Vol. 58, № 9. - P. 872-880. 

2. Smirnov A. B., Сизов Ф. Ф., Савкина P. K., Смирнов А. Б., Удовицкая P. C., Кладько В. П., 

Гудименко А. Й., Сафрюк H. B., Литвин O. C. Эффект структурирования 

гетероэпитаксиальных систем CdHgTe/CdZnTe при облучении ионами серебра // ФТТ. – 2014. 

–Т. 56, В. 11 - С. 2091. 



Лашкарьовські читання – 2016 

    123 

Повышающий преобразователь для системы отбора мощности 

фотоэлектрической станции 
 

Зайцев Р.В.
1
, Кириченко М.В.

1
, Ганус В.А.

2
, 

Зайцева Л.В.
3
, Холод А.В.

4
, Прокопенко Д.С.

1 

 
1
 Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт», 

ул. Багалия, 21, Харьков 61002, Украина.
 
E-mail: zaitsev.poman@gmail.com

 

2
 Институт физики полупроводников им. В.Е. Лашкарѐва НАН Украины, 

пр. Науки, 41, Киев 03028, Украина 
3
 Национальный аэрокосмический университет им. М.Е. Жуковского, 

ул. Чкалова, 17, Харьков 61000, Украина 
4
 ЧАО «ЭЛАКС», ул. Ак. Проскуры, 1, Харьков 61070, Украина 

 

Для обеспечения выработки максимальной электрической мощности 

фотоэлектрической станции (ФЭС), помимо использования высокоэффективных 

фотоэлектрических модулей (ФЭМ), снабженных концентраторами солнечного излучения, 

необходимо использовать высокоэффективную систему отбора мощности (СОМ) [1]. 

Важнейшей составной частью системы отбора мощности является повышающий 

преобразователь (ПП), обеспечивающий повышение постоянного напряжения, 

вырабатываемого в процессе эксплуатации ФЭМ, для его дальнейшей высокоэффективной 

передачи и преобразования [2].  При этом, поскольку в зависимости от дневного изменения 

солнечного излучения изменяется и вырабатываемая ФЭМ электрическая мощность, то 

оптимизацию конструктивного решения ПП и системы отбора мощности следует проводить 

с учетом всего диапазона преобразуемой электрической мощности. Оптимизация 

конструктивно-технологических решений всех составляющих системы преобразования 

солнечной энергии в электроэнергию промышленной частоты позволит повысить 

эффективность ФЭС и по совокупности энергетических и экономических показателей 

достичь ее конкурентоспособности на внутреннем и мировом рынке. 

Исходя из изложенного выше, в работе решение задачи создания высокоэффективной 

и экономичной СОМ осуществлялось путем реализации трех этапов. На первом этапе 

исследовалось зависимость электрической мощности от интенсивности падающего 

солнечного излучения. На основе этих данных на втором этапе проводился расчѐт 

резонансной цепи ПП и параметров работы преобразователя, разрабатывалась 

принципиальная электрическая схема ПП, на третьем этапе проводился анализ работы СОМ 

с использованием преобразователя. 

Экспериментально установлено, что использование исследуемых образцов ФЭМ в 

условиях слабоконцентрированного солнечного излучения является оправданным, поскольку 

именно при мощности излучения 1700 Вт/м
2
 исследованные ФЭМ достигают максимального 

КПД в 16,9%. Дополнительным преимуществом использования слабоконцентрированного 

излучения является повышение максимальной мощности, вырабатываемой ФЭМ до 420 Вт, 

что в 1,7 раза превосходит заданную величину, характерную классическим ФЭМ. 

Использование слабоконцентрированного солнечного излучения также является 

дополнительным аргументом в пользу оснащения каждого ФЭМ повышающим 

преобразователем при разработке системы отбора мощности, поскольку рабочий ток ФЭМ 

при мощности излучения 1700 Вт/м
2
 достигает 13 А практически вдвое превосходя 

аналогичную величину при мощности излучения 1000 Вт/м
2
, что в случае выполнения СОМ 

традиционным способом повлечет дополнительные потери в соединительных проводах, либо 

приведет к необходимости существенных затрат на оснащение фотоэлектрической станции 

кабелями увеличенного сечения. 
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Для оптимизации системы отбора мощности разработан регулируемый мостовой 

резонансный ПП [3, 4], который позволяет добиться высоких значений эффективности 

преобразования до 95,8%. Высокое значение эффективности достигается за счет применения 

цифрового управления преобразователем и открывает широкие возможности для создания 

гибких алгоритмов управления, обеспечивающих надѐжность и эффективность 

преобразования, быстрое и точное нахождение точки максимальной мощности. 

По результатам проведенных расчетов СОМ можно сделать вывод, что использование 

в такой системе ПП позволяет значительно снизить потери мощности в СОМ и, 

следовательно, повысить КПД ФЭС. Указанное приведет к дополнительному росту полезной 

мощности, отдаваемой потребителю через инвертор. Согласно рис 1, а, суммарные потери 

мощности в такой СОМ (Рпот. сумм) при мощности излучения 1700 Вт/м
2
 и токе ФЭМ (IФЭМ) на 

уровне 13 А составят 644,6 Вт, что на порядок меньше 6180,8 Вт, характерных для системы 

без таких преобразователей. Это приведет к росту КПД СОМ, который увеличится от 71,0% 

до значения 92,5% (рис 1, б). 

 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 1 - Зависимость рассчитанной величины потерь мощности (а) и КПД (б) СОМ ФЭС 

с использованием повышающих преобразователей (сплошная линия) по сравнению с ФЭС 

без таких преобразователей (пунктирная линия) 

 

Стоит также отметить, что КПД СОМ остается почти неизменным при широком 

диапазоне освещенности ФЭМ, которая будет изменяться в зависимости от погодных и 

сезонных условий. 
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Останнім часом літієві джерела струму привернули значну увагу завдяки величезному 

попиту на ринку пристроїв споживання енергії. Для підвищення енергетичних характеристик 

літієвих батарей проектуються та розробляються нові катодні матеріали з оптимізованою 

мікроструктурою та морфологією [1]. Одним із таких матеріалів є r-FeF3, який може 

розглядатися в якості конкурента домінуючого на ринку катодного матеріалу на основі 

LiCoO2 та іншої перспективної сполуки LiFePO4. 

В даній роботі методом гідротермального синтезу при 70 
0
С протягом 10 годин з 

використанням нонагідрату нітрату заліза як прекурсору та плавикової кислоти як джерела 

фтору нами синтезовано монофазний -FeF3·3H2O. Для подальшого отримання FeF3 

застосовано термічний відпал вихідного кристалогідрату в потоці аргону при температурі 

400
 0

С впродовж 4 год. В результаті, згідно даних РФА (рис. 1, а), отримано монофазний 

трифторид заліза ромбоедричної модифікації r-FeF3 (PDF: 33-0647). Середні розміри ОКР 

оцінені за допомогою побудови Вільямсона-Холла для цієї фази становить 23 нм.  

Месбауерівський спектр зразка r-FeF3 (рис. 1, а) є суперпозицією зееманівського 

секстету та 2 дублетних складових. Зееманівський секстет з параметрами IS = 0,46 мм/с, 

QS = 0,05 мм/с і Н = 399 кЕ та основна дублетна складова формуються в результаті 

резонансного поглинання γ-квантів ядрами Fe
57

, які входять до складу часток r-FeF3, що 

знаходяться відповідно у магнітовпорядкованому (72%) та суперпарамагнітному (25%) 

станах. Однак в даному випадку значення квадрупольного розщеплення суперпарамагнітної 

складової становить QS = 0,64 мм/с, що суттєво відрізняється від результатів отриманих нами 

в роботі [2], де зафіксоване близьке до нуля значення QS = 0,12 мм/с, що добре 

узгоджувалось із кристалографічною моделлю даної структури, згідно якої основним 

структурним елементом є правильний октаедр утворений аніонами F
-
 в центрі якого 

розміщений катіон Fe
3+

.  

 

 
 

Рис. 1. Експериментальна дифрактограма зразка r-FeF3 (а) (на вставці приведено відповідно 

отриманий месбауерівський спектр) та мікроскопічні зображення даного матеріалу (б) 
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Даний факт, очевидно, пов’язаний із морфологічними властивостями отриманого 

матеріалу, основною складовою якого, згідно мікрофотографій отриманих методом СЕМ 

(рис. 1, б), є блоки типу тригранних призм, які в свою чергу представляють собою 

агломерати часток із середніми розмірами близько 20-30 нм. 

В даному випадку розмір первинних частинок співмірний із середніми розмірами ОКР 

даної фази (23 нм). Наявність додаткової незначної дублетної складової (3%) у спектрі 

матеріалу r-FeF3 з параметрами IS = 0,45 мм/с та QS = 2,02 мм/с, яка відповідає іонам заліза із 

ступенем валентності проміжним між +2 і +3, вказує на значну розвинену питому поверхню 

досліджуваного зразка, що підтверджується результатами адсорбційної порометрії, згідно 

яких значення питомої площі поверхні кінцевого продукту становить 50 м
2
/г. 

Таким чином, нами синтезовано ультрадисперсний матеріал r-FeF3 із структурними 

блоками у формі тригранних призм для яких є характерною наявність поверхневої «кірки» 

під якою знаходяться агломеровані первинні частинки розмір яких співмірний із середнім 

значенням ОКР даної фази (23 нм); при цьому близько 25% матеріалу перебуває в 

суперпарамагнітному стані. 

 

1. Bruce P. G., Scrosati B., Tarascon J. M. Nanomaterials for Rechargeable Lithium Batteries 

// Angew. Chem. Int. Ed. – 2008 - 47, 2930-2946. 

2. Мокляк В. В., Коцюбинський В. О., Колковський П. І., Груб’як А. Б., Збіглей Л. З. 

Термоіндукований розклад гідратованого трифториду заліза в потоці аргону // 

Металлофизика и новейшие технологии – 2015 - 37, No. 3: 1001-1011. 
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З розвитком мікрохвильової електроніки виникла проблема підвищення робочої частоти і 

швидкодії напівпровідникових приладів, а також зниження споживаної ними потужності. Це 

зумовило пошук нових матеріалів, які мали б більшу рухливість і низьку іонізацію 

електронів. В цьому відношенні найкраще себе зарекомендували арсенід галію і фосфід 

індію. Ці матеріали відносяться до напівпровідникових з’єднань типу A
3
B

5
 і знайшли широке 

застосування в системах хімічного, біологічного та конфігураційного розпізнавання, які 

потребують ефективних джерелах НВЧ випромінювання [1].  

Генератори на міждолинному перенесенні електронів, відомі як діоди Ганна працюють в 

міліметрових і субміліметрових діапазонах. Такі прилади створюють на основі арсеніду галія 

і фосфіду індію. Експериментальні результати показали вищу ефективність InP діодів Ганна 

в діапазоні частот 30 ÷ 140 ГГц в порівнянні з GaAs діодами Ганна. Відомо, що діоди Ганна 

на основі InP можуть працювати на частотах до 400 ГГц [1]. 

 Проте переваги фосфідіндієвих приладів нівелюються, якщо знехтувати омічними 

контактами до них. Хороший омічний контакт повинен мати лінійну залежність струму від 

напруги в широкому температурному і часовому інтервалах.  

Відомо, що питомий опір ρс контакту метал-напівпровідник може змінюватися при зміні 

температури. Залежно від провідного механізму струмоперенесення, опір контакту або 

спадає з ростом температури, або залишається без змін [2]. Проте наразі існує ряд робіт 

присвячених сплавним омічним контактам до широкозонних напівпровідників з 

сильнодефектною приконтактною областю, де спостерігалася нехарактерна залежність ρс(Т), 

а саме збільшення ρс з ростом температури [3]. 

Нами було проведено дослідження залежності питомого контактного опору омічних 

контактів Au/TiB2/Au/Ge/n-n
+
-n

++
-InP від температури навколишнього середовища ρс(Т). 

Вимірювання проводилися методом TLM в інтервалі температур 100–380К. 

Були отримані результати для контактної структури Au-TiB2-Ge-Au-InP, що зазнала 

швидкої термічній обробки (ШТО) в інтервалі температур від 450 °С до 490 °С тривалістю 

30 секунд. Отримана залежність мала яскраво виражений зростаючий характер. Пояснити 

таку залежність можна на основі моделі струмопереносу з високою щільністю дислокацій в 

приконтактной області напівпровідника з урахуванням дифузійного обмеження 

протікаючого струму [4].  

Відповідні розрахунки проведені за цією моделлю дозволили наближено оцінити 

концентрацію дислокацій, що в даному випадку знаходилася в межах 1-1,3∙10
8
 см

-2
 для 

різних режимів БТО. Найменша питомий контактний опір (ρс=5,2∙10
-5

 Ом∙см
2
) мав зразок що 

пройшов ШТО при 450 °С. 
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Для створення надійних омічних контактів, оптимальним є використання багатошарових 

контактних структур із застосуванням тугоплавких металів та їх з'єднань в якості дифузійних 

бар'єрів, які протидіють процесам масопереносу в контактній структурі, що виникає при 

температурному і радіаційному впливі на напівпровідниковий прилад. Стабільну роботу 

напівпровідникового приладу в реальних умовах експлуатації в значній мірі визначає 

надійний омічний контакт. Для створення омічних контактів необхідна температурна 

обробка, тому вибір оптимальних режимів термообробки для формування контакту з 

мінімальним опором є актуальним завданням. Також велике значення для формування 

контактів з рівномірним розподілом параметрів має мікрохвильова обробка [1]. 

Нами досліджені контактні 

структури Au (2000Å) –TiBх (1000Å) -Au 

(1800Å) -Ge (300Å) -n-n
+
-n

++
-InP (GaAs), 

сформовані магнетронним розпиленням 

послідовних шарів контактної 

металізації на попередньо очищену 

фотонною обробкою поверхню 

напівпровідника n-n
+
-n

++
-InP (GaAs). 

Для визначення питомого контактного 

опору ми використовували метод лінії 

передачі (TLM — Transmission Line 

Method) з радіальною та лінійною 

геометрією контактних площадок.  

В результаті вимірювань залежності 

питомого опору контактних структур від 

температури було виявлено зростання Rс 

в інтервалі температур 100 - 380 К. Такі 

залежності можна описати за допомогою 

моделі запропонованої в [2], де такі залежності пояснюються струмопереносу по металевим 

шунт, сформованим на дислокаціях в приконтактній області напівпровідника, з обмеженням 

дифузійним підведенням носіїв. 

В ході досліджень визначено оптимальну температуру ШТО формування омічних 

контактів, яка для InP становить 450 °С (Rc=5,2·10
-5

 Ом∙см
2
), для GaAs – 550 °С 

(ND=6,5∙10
6
см

-2
). Також було встановлено, що після НВЧ обробки тривалістю 2 с питомий 

опір омічних контакті до InP та GaAs прямував до свого найменшого значення. 

Автор вдячний за проведення експериментів та обговорення результатів, співробітникам 

лабораторії фізико-технологічних проблем твердотільної НВЧ електроніки Інституту фізики 

напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України.  

1. Влияние микроволновой обработки на механизмы протекания тока в омических контактах 

Au-TBx-Al-Ti-n
+
-n-n

+
-GaN-Al2O3 / А.Е. Беляев, Н.С. Болтовец, С.А. Витусевич, В.Н. Иванов, 

Р.В. Конакова, Я.Я. Кудрик, А.А. Лебедев, В.В. Миленин, Ю.Н. Свешников, В.Н. Шеремет // 

ФТП.— 2010.— Т. 44, №6. — C. 775-781  

2. Temperature dependence of contact resistance of Au-Ti-Pd2Si-n
+
-Si ohmic contacts / 

A.E. Belyaev, N.S. Boltovets, R.V. Konakova, Ya.Ya. Kudryk, A.V. Sachenko, V.N. Sheremet // 

SQO.— 2010.— V. 13, N 4.— P. 436-438. 
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Рис. 1. Залежність питомого контактного 

опору при 300 К (ліва вісь) і концентрації 

дислокацій (права вісь) від температури ШТО для 

InP (▲, Δ) і GaAs (■, □). 
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Потреба контролю температури великих об’ємів повітря є актуальною в 

промисловості під час роботи механізмів чи зберігання речовин. Хоча використання таких 

температурних датчиків як термопари є досить точними, однак при збільшенні точок виміру 

температури зростає не лише кількість датчиків, а й об’єм підвідних дротів та пов’язаний з 

цим об’єм вимірювальної апаратури. З іншого боку, на світовому ринку існує ряд пристроїв 

(з лінійними розмірами до 5 мм), що дозволяють вимірювати температуру та передавати її 

величину в цифровому вигляді на керуючий пристрій. В такому разі для вирішення даної 

задачі достатньо розробити лише контролер, що здатний працювати з обраним протоколом 

передачі інформації на потрібній швидкості.  

Для контролю було обрано температурні датчики з 1-провідним (OneWire) 

протоколом передачі даних. Даний протокол роботи потребує лише двох дротів – заземлення 

та корисного сигналу, який одночасно виступає живленням для паразитних датчиків. 

Протокол жорстко розподіляє функції між пристроями та передбачає наявність тільки одного 

контролюючого пристрою в мережі та будь-якої кількості датчиків, на віддалі до 200 м від 

нього. Розробку подібного контролюючого пристрою детально описано на сайтах продавців 

подібних термодатчиків, приклади програм для керування мікроконтролерів також 

нескладно знайти. Однак, при роботі з великою кількістю датчиків виникають нові проблеми. 

Першою проблемою є те, що у випадку виходу датчику з ладу є ймовірність його 

закорочення і, як наслідок, зупинки усієї лінії датчиків. Щоб її вирішити слід 

децентралізувати контроль, розбивши його на достатню кількість керуючих блоків, кожен з 

яких працюватиме незалежно один від одного. В такому випадку вихід з ладу датчика 

приведе до сигналу про аварію від одного з блоків, в той час як інші продовжать штатний 

режим роботи. 

Друга – під час безпосереднього вимірювання температури та зберігання її в 

оперативній пам’яті датчика він споживає порядку 1.5 мА протягом 750 мс. Якщо під’єднати 

порядку тисячі таких датчиків (при робочій напрузі 3.0 ÷ 5.5 В) до одного контролюючого 

пристрою, то з’являться додаткові складнощі у стабілізації живлення під час вимірів 

температури. Фактично, для уникання перевантаження було б достатньо створити один 

потужний блок живлення та почергово перемикати між керуючими блоками. Однак 

лишається проблема почергового опитування блоків контролю, що фактично означає 

потребу в контролюванні подібних блоків контролю.  

Третя випливає з швидкодії. Час пошуку та опитування наступного датчику в лінії 

складає біля 20 мс. У випадку 10 000 датчиків мінімальний час послідовного опитування 

складе 3,5 хвилини. В той же час, швидкість передачі даних з блоку контролю до ЕОМ по 

лінії UART може сягати 50 тисяч байт за секунду, і теоретично, можливо передавати дані по 

10-12 тисячам датчиків за секунду. Тобто, створивши модульну систему з протоколом на базі 

UART, наприклад RS-485, буде можливо отримувати всі дані за 3,5-4 хвилини замість 1-1,5 

секунди. Отже, контрольний блок має не лише передавати дані від датчика до ЕОМ, а й 

працювати в автономному режимі, самостійно опитуючи блоки, накопичуючі дані, і 

відправляючи їх по RS-485 на ЕОМ. 

Для вирішення наведених основних проблем було вирішено розробити дворівневу 

систему керування: блоки першого рівня керуються ЕОМ за протоколом RS-485, та керують 
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блоками другого рівня по 1-провідному протоколу, які в свою чергу керують по 1-

провідному протоколу датчиками температури. Розмістивши на блоках першого рівня 

потужні стабілізатори напруги можна почергово вмикати вимірювання та опитування 

температури на лініях. Основна складність полягає в тому, що 1-провідний протокол 

використовується лише для опитування готових комерційних пристроїв, і існує мало 

прикладів програм для мікроконтролерів що імітуватимуть керований пристрій. Програм для 

мікроконтролерів з одночасного керування та передачі інформації по двох 1-провідних 

протоколах немає у вільному доступі через складність синхронізації двох протоколів з 

точністю до 1-2 мкс та специфічність задачі, яку вирішує подібний протокол. Для 

прискорення передачі між блоками першого та другого рівня було розроблено 

модифікований протокол, що зменшив час передачі одного показу з координатами датчика 

до 4,6 мс. Використання накопичувального масиву даних та пакетної передачі даних 

дозволяє зменшити його до 1,1 мс на датчик. Разом це дозволило б вмикати 4-5 блоків 

другого рівня під керівництвом блоку першого рівня. В такому випадку основною 

затримкою під час роботи такої системи було б безпосереднє вимірювання температури, і 

становило б 1-0,8 с на кожен блок другого рівня, а отже вимір системи з 10 000 датчиків має 

зайняти біля 10 с для 10 блоків першого рівня та 50 – другого, що для контролю температур 

механізмів є прийнятним, а для контролю складських приміщень – цілком достатнім. 

Розроблені програми для мікроконтролерів для автоматизованих систем контролю 

температурних датчиків дозволяє вимірювати температуру масивом датчиків, що 

знаходяться на відстані до 200 м від блоку керування другого рівня, який може бути 

віддалений до 200 м від блоку керування першого рівня, який має знаходитись на відстані 

біля 1,2 км від ЕОМ. Таким чином оптимальна відстань від датчика до ЕОМ має не 

перевищувати 1,6 км. 

Автор вдячний к.т.н., с.н.с. Кудрику Ярославу Ярославовичу за конструктивні 

обговореня, апаратну розробку та суттєвий вклад в програмну розробку подібного комплексу. 
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В умовах промислового виробництва активних елементів надвисокочастотної (НВЧ) 

електроніки, зокрема лавинно-пролітних діодів (ЛПД), актуальним являється питання 

діагностики діодних (приладових) структур, зокрема n
+
-n-n

+
-структури, на етапі їх 

формування. Значення питомого контактного опору на границі розділу (інтерфейсі) метал-

напівпровідник є одним з основних параметрів діодної структури та не повинно 

перевищувати 10
-5

 Ом∙см
2
. Стабільна робота омічного контакту при розігріві в лавинно-

пролітних діодах досягається за рахунок використання багатошарової контактної металізації. 

На практиці, для формування низькоомного омічного контакту до кремнію часто створюють 

тонкий сильнолегований n
+
-шар, який зумовлює тунельний механізм струмопереносу в 

інтерфейсі метал-напівпровідник. В такому випадку до уваги потрібно взяти вклад сходинки 

легування -n-n
+
 у сумарний контактний опір. Сумарний ефективний контактний опір ( cs ) 

вертикальної структури можна визначити як суму c  (контактний опір на границі метал–n
+
) 

та 
1c (контактний опір на границях n

+
-n та n-n

+
) методами Кокса–Стрека та Брукса–Метса: 

 1ccsc         (1) 

Однак розділити внески питомого контактного опору контакту метал-напівпровідник, 

контактного опору -n-n
+
 сходинки та опору розтікання в n-області n

+
-n-n

+
-структури дані 

методи не дозволяють. Проте для оцінки якості омічного контакту необхідне знання про 

питомий контактний опір інтерфейсу метал-напівпровідник ( c ). 

Були досліджені вертикальні омічні контакти на основі кремнію з n
+
-n сходинками 

легування. Кремнієва підкладка товщиною 250 мкм легована фосфором. Омічні контакти 

формувалися за наступною технологією: на підігріту до 350 °С кремнієву підкладку після 

фотонної очистки в одному технологічному циклі методом магнетронного напилення 

наносились поступово наступні шари металізації Pd(20нм)–Ti(60нм)–Au(150нм). На 

фронтальній стороні методом фотолітографії формувалися групи радіальних контактів 

різного діаметру (230, 200, 165, 135, 115, 95, 80, 55 та 35 мкм). Вертикальні омічні контакти 

були сформовані у вигляді стравленої меза-структури та у вигляді нестравленої (планарної) 

структури. З іншої сторони сформований суцільний тильний контакт. Після формування 

проводився відпал при температурі Т=450 
о
С. 

Для вимірювання питомого контактного опору використовувались кілька методів:  

- метод Кокса-Стрека, згідно якого повний опір контакту описується залежністю: 
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де cs – сумарний контактний опір, у який входять контактний опір метал-

напівпровідник, контактні опори n-n
+
 сходинок та опір розтікання в n- області, 3 – питомий 

опір підкладки, d – діаметр контакту, t – товщина підкладки, tR  – опір тильного контакту.  

- метод Брукса-Метса, який дає точніші результати при великих діаметрах 
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де J1(x)–функція Бесселя першого порядку. Оскільки на практиці функцією Брукса-

Метса (2) користуватися незручно, використано виведену в емпіричному вигляді формулу: 
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    (4) 

- метод чисельного моделювання структури контакту, що базується на 

розв’язках рівняння Лапласа для випадку циліндричної симетрії [1]: 

  3,2,1,)()exp()exp(),(
1

0;;00;  


krJzbzazabzr
N

n

nnnknnkkkk  ;  (5) 

де )(0 xJ - функція Бесселя нульового порядку, k  визначає номер шару 

напівпровідникової структури. Коефіцієнти nka ; та nkb ;   визначаються з граничних умов, умов 

неперервності для струму kkk zrzrj  /),(),( 


 ( k  - питомий опір k го шару) та 

контактного стрибка потенціалу на межі різних шарів n
+
-n-n

+
-структури - 

11, /   kkkzkkck j   ( 1, kkc  - питомий контактний опір на межі k го і 1k го шару). 

Виміряні залежності опору від діаметру R(d) вертикальних омічних контактів у 

вигляді планарної та витравленої мезаструктури приведені на рис.1. (маркери). Вимірювання 

проводилися при температурі Т=300 К. Лініями показані теоретичні описи залежності R(d) за 

методами Кокса-Стрека, Брукса-Метса та чисельного моделювання для обох структур 

омічних контактів. 

Рис.1. Залежність опру від діаметру R(d) 

вертикальних омічних контактів Au-Ti-Pd-n
+
-n-

n
+
-Si сформованих у вигляді витравленої меза-

структури та планарних контактів; маркери – 

експериментальні значення, лінії – теоретичний 

опис, відповідно для зразків з витравленою 

меза-структурою та планарним типом контактів 

Для вказаних структур за допомогою 

чисельного моделювання, що базується на 

розв’язках рівняння Лапласа, було визначено 

контактні опори зразків, які складають 1∙10
-5

 

Ом∙см
2
 та 0,8∙10

-5
 Ом∙см

2
 відповідно. На основі 

аналізу отриманих результатів показано, що у 

випадку неоднорідного легування (n
+
-n-n

+
) структури, коли лінійні розміри контактів значно 

більші за товщину n–шару методами Кокса-Стрека та Брукса–Метса визначається 

ефективний ( cs ) контактний опір. Розраховані значення ефективного контактного опору 

( cs ) омічних контактів у вигляді мезаструктури складають 1,70∙10
-5

 Ом∙см
2
 методом Кокса-

Стрека та 1,95∙10
-5

 Ом∙см
2
 методом Брукса–Метса; розраховані значення ефективного 

контактного опору ( cs ) планарних омічних контактів складають 2,15∙10
-5

 Ом∙см
2
 методом 

Кокса-Стрека та 1,80∙10
-5

 Ом∙см
2
  методом Брукса-Метса. 

Таким чином можливо оцінити вклад контактних опорів на границях n
+
-n та n-n

+
 (

1c ) 

при розрахунку питомого контактного опору на границі поділу контактоутворюючий шар-Si 

( c ) у вертикальній структурі n
+
–n–n

+
 з неоднорідним рівнем легування.  

1. А.Н. Тихонов, А.А. Самарский. Уравнения математической физики, издание пятое 

стереотипное // Москва, 1977: «Наука», 735 с. 
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In material science and optoelectronics ion implantation, laser irradiation, nanosphere 

lithography, chemical etching and other methods are common used for modification of physical 

properties of solid state, change absorption and sensitivity and to shift absorption bonds. But the 

trick is to control optical properties in necessary direction and make a gain. 

The above mentioned methods have been used in this work for creation of special 

microrelief of thin absorbing films on photosensitive substrates and to estimate its influence on 

optical properties (absorption, sensitivity, damage threshold) of the samples. The absorption of thin 

metal film on ferroelectrics is caused by structure and optical properties of both film and substrate. 

But modified surface structure, volume defects, mixed interface ―film-substrate‖ give us the 

possibility to modify absorption curve in wide spectral range. The materials for absorbing film and 

photosensitive substrate were selected based on complementarity in absorption on visible and 

infrared: Ni-LiNbO3, Pd-LiTaO3 and Mo-LiNbO3. NiCr film on lithium niobate was used as 

reference with well-known optical properties. We investigated influence of thicknesses of films and 

substrates, regimes for film deposition, fluence and energy of implanted ions and conditions for 

thermal annealing on optical properties of the samples and their damage threshold.  

Theoretical modeling methods based on the Mie and statistical temporal mode-coupled 

theories have been used to explain the influence of surface microrelief on optical properties of the 

samples. Advantages and perspectives for application of the methods have been described and 

analyzed. 
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Спектроскопія поверхневого плазмон-поляритонного резонансу (ПППР) базується на 

чутливості умов збудження поверхневих електромагнітних хвиль, що виникають на поверхні 

благородних металів, до стану цієї поверхні. Завдяки цьому, методи на основі ПППР 

знайшли широке застосування для дослідження властивостей тонких діелектричних плівок, 

нанесених на поверхню металу, особливо для вимірювань у режимі реального часу. Зокрема, 

ПППР-сенсори з кутовою розгорткою дозволяють реєструвати з високою чутливістю фізичні 

або хімічні взаємодії, які викликають зміну товщини або показника заломлення плівки 

поблизу чутливої поверхні металу, шляхом вимірювання зміщення кута падіння світла на 

сенсорний елемент у вигляді тонкої плівки золота, при якому спостерігається збудження 

поверхневого плазмон-поляритонного резонансу (ПППР-кута). Величина зсуву ПППР-кута 

може бути співставлена з перебігом фізико-хімічних явищ на поверхні металу, що дає 

можливість досліджувати кінетику процесів у тонких діелектричних плівках в різних 

середовищах і умовах [1,2]. Внаслідок значного зростання напруженості електромагнітного 

поля в умовах збудження поверхневих плазмових хвиль, метод ПППР може бути 

використаний для забезпечення умов спектроскопії з поверхневим підсиленням [3]. Зокрема, 

якщо зміни показника заломлення або товщини плівки є малими для виявлення ПППР-

сенсором, то відповідне розміщення флуорофорів або молекул, мічених флуорофорами, на 

поверхні чутливого елемента дозволить проводити вимірювання корисного сигналу у режимі 

поверхнево-підсиленої плазмон-поляритонної флуоресцентної спектроскопії зі значним 

підсиленням межі чутливості сенсора [4]. Разом з тим, для досягнення максимального рівня 

сигналу флуоресценції у цьому підході необхідно провести оптимізацію параметрів 

тонкоплівкової структури, одним з яких є відстань між молекулами флуорофора та 

поверхнею металу. 

 
Рис. 1. Схема установки для поверхнево-підсиленої плазмон-поляритонної флуоресцентної 

спектроскопії на основі геометрії Кречмана з модифікованою вимірювальною кюветою. 

  

У цій роботі для поверхнево-підсиленої плазмон-поляритонної флуоресцентної 

спектроскопії використовувався ПППР-сенсор, побудований у геометрії Кречмана, зі 

спеціально розробленою вимірювальною кюветою для реєстрації випромінювання 
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флуорофора (рис. 1). Лазерне випромінювання з довжиною хвилі 650 нм відбивалося в 

режимі порушеного повного внутрішнього відбивання від плівки золота товщиною 45 нм, 

розташованої на скляній підкладці, що узгоджувалася зі скляною призмою з використанням 

імерсійної рідини. За допомогою гоніометра визначався ПППР-кут, при якому утворена 

поверхнева плазмова хвиля забезпечувала додаткове збудження, і, як наслідок, підсилення 

випромінювання молекул флуорофора, які знаходилися на поверхні плівки золота. 

Спектральний розподіл випромінювання флуорофора реєструвався спектрометром через 

оптичний хвилевід, закріплений у кюветі, з використанням обрізного інтерференційного 

фільтра для гасіння збуджуючого випромінювання. 

Для виготовлення досліджуваних зразків використовували метод LbL (шар за шаром), 

суть якого полягає у нанесенні на поверхню золота шарів різнозаряджених полімерів (рис. 

2а). Відпрацювання методики LbL було проведено на скляних підкладках з нанесеним 

масивом наноструктур золота, в результаті чого спостерігалося поступове зміщення 

максимуму в спектрі екстинкції світла наноструктур, що свідчить про збільшення товщини 

утвореного покриття (рис. 2б). Шар флуорофору (метиленовий синій) був нанесений шляхом 

адсорбції з водного розчину на отриманий багатошаровий LbL-масив. 

 

 
                                         (а)                                                        (б) 

Рис. 2. (а) Схематичне зображення багатошарової структури, що отримується з 

використанням методу LbL (шар за шаром); (б) Спектри екстинкції світла масиву 

наноструктур золота на скляній підкладці при збільшенні кількості нанесених бішарів 

різнозаряджених полімерів. 

 

За допомогою вищеописаної установки було проведено вимірювання спектрів 

флуоресценції барвника метиленового синього. Встановлено, що виміряна інтенсивність 

флуоресценції залежить від кількості осаджених полімерних шарів та відстані між 

молекулами барвника і поверхнею металу. Пошук оптимальних параметрів багатошарової 

структури на основі LbL-шарів різнозаряджених полімерів дозволить отримати підсилений 

сигнал флуоресценції від молекул флуорофору, розташованих на LbL-масиві, з 

контрольованою відстанню від поверхні металу з роздільною здатністю близько 1 нм. 

Отримані результати можуть бути використані при розробці новітніх високочутливих 

плазмонних біо- та хемосенсорів з поверхневим підсиленням флуоресценції. 
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Тонкоплівкові нанокомпозити, що складаються з кристалічних і/або аморфних 

наночастинок кремнію, вбудованих в матрицю оксиду кремнію, активно вивчаються 

впродовж останніх двох десятиліть. Зацікавленість в таких композитах (в тому числі, 

легованих Er) обумовлена, зокрема, потенційною можливістю виготовлення 

світловипромінюючих джерел на основі Si з подальшим впровадженням в оптико-

електронних пристроях [1]. Одним з найбільш поширених способів їх отримання є 

термостимульоване розділення фаз в плівках нестехіометричного оксиду кремнію SiOx (х<2). 

Такий процес був детально вивчений [1]. Однак, дослідження в основному стосувалися 

вивчення структурно-фазових перетворень, спричинених термічним відпалом плівок SiOx в 

вакуумі або в інертній атмосфері. У той же час, в ряді досліджень зазначалась можливість 

покращення характеристик таких нанокомпозитних плівок за допомогою додаткових 

термообробок в кисневому середовищі [2]. Було показано, зокрема, що такий додатковий 

відпал (в тому числі в повітряній атмосфері) дозволяє підвищити ефективність 

люмінесценції за рахунок більш повної пасивації обірваних зв'язків кремнію на поверхні 

наночастинок атомами кисню і усунення деяких активних домішок (наприклад, водню), які 

можуть бути причиною нестабільності пристрою. Крім того, окислення дає можливість 

зменшити розмір наночастинок, змінивши тим самим спектр їх випромінювання. Процеси 

формування кремнієвих наночасток і окислення, можна сумістити, якщо 

високотемпературну обробку плівок оксиду кремнію проводити в кисневмісному середовищі. 

Таким чином, з’являється можливість перейти від двоетапної технології до одноетапної. 

Плівки для даного експерименту було отримано методом вакуумного випаровування 

порошку SiO та спільного випаровування порошків SiO і ErF3. Внаслідок ефекту окислення в 

залишковому газі (Р ~ 10
−3

 Па), величина індексу стехіометрії (х) в осаджених плівках була 

більшою, ніж у випаруваного матеріалу і складала ~1,4. Концентрація ErF3 становила 

~ 1 мол %. Відпал проводили при помірних температурах (750 і 1000 °С). Фазово-структурні 

перетворення, індуковані відпалом плівок SiOx та SiOх<Er,F> на повітрі, досліджували за 

допомогою інфрачервоної спектроскопії та еліпсометрії. Основну смугу ІЧ-поглинання для 

SiOx, що відповідає асиметричним валентним коливанням мостикових атомів кисню (з 

максимумом ~1000-1100 см
-1

), було розкладено на складові Гауссової форми. Положення 

максимумів таких складових відповідає структурному розташуванню атомів кисню в оксиді, 

тобто певному типу молекулярних комплексів Si-Оу-Si4-у (1≤y≤4) у разі матриці SiOx або 

різним видам кілець тетраедрів SiO4 (у випадку матриці SiO2). Існування та внесок таких 

структурних компонентів постулюється моделлю випадкових зв'язків (RBM) і 

експериментально було оцінено в [3]. Присутність в зразках наночастинок кремнію, як 

аморфних, так і кристалічних, була підтверджена за допомогою спектроскопії 

комбінаційного розсіювання світла [4]. 

Було встановлено, що мікро- і макроструктура плівок SiOx та SiOx<Er,F> після відпалу 

на повітрі стала подібною до структури нанокомпозитів Si/SiOx, отриманих шляхом відпалу 

SiOx в вакуумі або в інертній атмосфері та підданих додатковому відпалу в окислювальному 

середовищі. Це доводить, що розділення фаз в нестехіометричних плівках SiOx протікає 

значно швидше, ніж їх окислення. Окислення плівки відбувається по всій її товщині, але 

інтенсивність окислення залежить від відстані до поверхні плівки. Так, при відпалі 
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нелегованих плівок при 750°С поблизу їх поверхні утворюється шар SiO2 вільний від 

кремнієвих нановключень. Решта об'єму плівки може бути представлена, у вигляді матриці 

SiO2 з деяким додаванням SiO3Si комплексів, в якій містяться нановключення аморфного 

кремнію na-Si. При температурі відпалу 1000°С зовнішній шар SiO2, вільний від 

нановключень, значно товщий, а матриця внутрішнього шару, що містить na-Si, складається 

вже виключно з SiO2. Слід зазначити, що в присутності повітря відбувається формування 

нанокомпозитів Si/SiOx з більш стехіометричною матрицею та при нижчій температурі 

процесу в порівнянні з відпалом у вакуумі або в інертній атмосфері. Додаткове легування 

плівок Er та F призводить до формування нанокомпозитів з більш досконалою структурою як 

наночастинок Si, так і оксидної матриці. Це пояснює сильну люмінесценцію ербію після 

термічної обробки плівки SiOx<Er, F> при 750°С [4]. Товщини зовнішнього шару SiO2 є 

значно меншими. При відпалі 750°С незначна кількість na-Si присутня також і в 

зовнішньому шарі SiO2. При відпалі SiOх<Er,F> при 1000°С в зовнішньому шарі SiO2 

нановключень Si вже не лишається, натомість в загальному об'ємі плівки реєструється 

присутність як аморфних, так і кристалічних нановключеть Si. Це можна пояснити тим, що 

концентрація кристалічної фази кремнію, сформованої в перші секунди відпалу, і розмір 

nс-Si (≥7 nm) більші у легованих плівках, натомість окислювально-стимульована аморфізація 

nс-Si відбувається значно повільніше. В результаті проведення даних досліджень, можна 

стверджувати про можливість спростити технологію відпалу, замінивши двоступеневий 

відпал на одноступеневий в кисневмісному середовищі, зберігаючи при цьому позитивний 

ефект. Відмінності в структурі нанокомпозитів, отриманих шляхом відпалу плівок SiOx та 

SiOx<Er, F> пояснюються дією Er-центрів як промоутерів диспропорціювання плівки SiOx, а 

також посиленою дією F на процеси впорядкування і кристалізації в аморфному кремнії. 
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The influence of the diamond-like carbon (DLC) films deposited in different conditions on 

electron field emission of silicon tips has been investigated. During nitrogen doped DLC films 

deposition the nitrogen content in gas mixture was varied from 0% to 45%. It was confirmed that 

for DLC coatings the electron field emission was substantially increased in comparison with the 

emission from silicon tips without the coatings, although the nonmonotonous dependence of 

effective work function on the refractive index of DLC films has been observed. In this context, 

optimization experiments with respect to the minimal value of the effective work function, which in 

some cases was less than 1 eV, have been performed. A sharp increase of the emission current at 

high electric fields and a decrease of the threshold voltage after pre-breakdown conditioning of 

DLC films have been measured. This effect was observed for DLC-coated silicon tips. During 

electron field emission (EFE) at high electric fields the energy barriers caused by a sp
3
 phase 

between sp
2
 inclusions can be broken, resulting in the formation of conducting nanochannels 

between the semiconductor–DLC interface and the surface of the DLC film. At high current 

densities and the resulting local heating, the diamond-like sp
3
 phase transforms into a conducting 

graphite-like sp
2
 phase. As a result an electrical conducting nanostructured channel is formed in the 

DLC film. The diameter of the conducting nanochannel was estimated from the reduced threshold 

voltage after pre-breakdown conditioning to be in the range of 5–25 nm. The presence of this 

nanochannel in an insulating matrix leads to a local enhancement of the electric field and a reduced 

threshold voltage for EFE. The obtained results can be used for the development of the high 

efficient field emission cathodes.  

The calculation of electron affinity (0) changing under influence of structural and impurity 

point defects has been performed according to the model developed in [1-3]. The results of 

calculation showed the influence of rehybridization of bonds in different carbon crystal structures 

on 0.  
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Серед особлвостей графенових систем можна виділити лінійний спектр електронів і 

дірок за імпульсом, високу механічну жорсткість, а також рухливість, що на чотири порядки 

є вища ніж у кремнію. Результати досліджень вуглецевих систем демонструють широкий 

спектр можливостей застосувань цього матеріалу, зокрема використання графену для 

газових датчиків[1], прозорих електродів для фотовольтаїки [2,3], виготовлення 

швидкодіючої енергонезалежної пам’яті на основі польових транзисторів з графеновим 

каналом [2,4], та багато іншого. 

У багатьох роботах спостерігається чіткий гістерезис в залежності опору графенового 

каналу від напруги на затворі. Напрям обходу петлі гістерезису може бути різним, тобто в 

таких структурах з графеновим каналом спостерігаються два типи гістерезису – прямий і 

обернений (антигістерезис), які залежать від швидкості перемикання напруги на затворі, 

діапазону зміни напруги, а також від оточуючого середовища. Наявнiсть гiстерезису опору в 

польових транзисторах з графеновим каналом в залежності вiд величини прикладеного поля 

дозволяє створювати чiтко розрiзнимі стани з рiзним значенням опору ―каналу‖ (стани ―0‖ i 

―1‖ для логiчних елементiв). Розуміння зовнішніх механізмів, які накладають відбиток на 

електричні характеристики графену є важливим з точки зору можливості застосування 

комбінованих систем графен – підкладка для розробки швидкодіючої енергонезалежної 

пам’яті, в основі яких покладено роботу польових транзисторів GFET. 

Для побудови моделі, яка б враховувала всі фактори, які можуть впливати на вольт-

амперні характеристики графенового каналу було узагальнено теоретичні моделі [5-7], в 

яких окремо розглядались випадки захоплення та спустошення носіїв на інтерфейсні стани та 

наявність домішків води на поверхні графену. З урахуванням підходів розвинених в [5-7], та 

гістерезисних особливостей сегнетоелктричної підкладки, концентрація носіїв графенового 

каналу буде визначатись виразом (1).  
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де Ps і Pf відповідно поляризація диполів поверхневих адсорбатів та поляризація диполів 

сегнетоелктричної підкладки, nT – концентрація інтерфейсних станів наявних на поверхні 

графен-підкладка. Початкове і кінцеве значення затворної напруги при якій починається і 

відповідно закінчується захоплення електронів на інтерфейсні стани задається формулою (2). 
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Результати розрахунків проведені згідно (1), з урахуванням різного вигляду вхідної 

затворної напруги, швидкості зміни цієї напруги, а також різним часом релаксації 

поверхневих адсорбатів добре корелюють з експериментом як для кварцевих підкладок так і 

для сегнетоелектричних. 
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системи Ti-B-AL. Механічні характеристики  
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Основним методом виготовлення високоміцних керамічних матеріалів є метод 

гарячого пресування. Даний метод дозволяє досягти значного ущільнення тугоплавких 

матеріалів та забезпечити механічні характеристики, проте температура і час синтезу 

обмежують можливості його застосування в промисловості.  Для зниження температури і 

часу синтезу використовують протікання екзотермічних реакцій між компонентами шихти 

під час пресування [1,2], що дозволяє синтезувати тугоплавкі композити при менших 

енерговитратах.     

В даній роботі розглядаються реакційна система Ti-B-Al, що дозволяє отримати 

компактні матеріали на основі дибориду титану при температурах  1600
0
С 30МПа з часом 

ізотермічної витримки 16 хвилин. Для синтезу використовувалися порошки (Al, Ti, B2O3) 

технічної чистоти.  Склад реакційної суміші визначався у відповідності до реакції (1), де х 

приймає значення 0,  1,5.  
Ti + 2Al + B2O3 + хTiB2 → (х+1)TiB2 + Al2O3                 (1) 

Параметри синтезу наведені в Таблиці 1. 

 

Серія № X(моль) T(0C) P(MPa) T(min) 

1 1.1 0 1600 27 2 

1.2 0 1600 27 4 

1.3 0 1600 27 8 

1.4 0 1600 27 16 

1.5 0 1600 27 16 

2 2.1 1.5 1400 27 8 

2.2 1.5 1600 27 8 

2.3 1.5 1800 27 8 

2.4 1.5 1900 27 8 

 

Показано, що ущільнення даних композитів суттєвим чином залежить від параметрів 

синтезу, зокрема для обох серій (Рис.1) загалом залежність мікротвердості та густини 

корелює між собою, але формування структури в процесі гарячого синтезу суттєвим чином 

залежить від параметрів синтезу. Сформовані композити, при однакових механічних 

характеристиках мають різну відносну густину та навпаки при однаковій відносній густині 

мають різні механічні характеристики. Це пояснюється наявністю декількох складових 

параметрів структури, що залежать від параметрів синтезу – середні розміри та об’ємні 

частки зерна та пор.  

Залежність середнього розміру зерна від часу та температури показана на Рис.2.  

Можна побачити, що залежність має мінімум при ізотермічній витримці впродовж 8 хвилин, 

що пояснюється наявністю двох механізмів, хімічним подрібненням при малих часах 

витримки, та рекристалізаційними процесами при великих часах синтезу. Температурна 

залежність розміру зерна проявляє монотонний характер і спадає із збільшенням 

температури синтезу. Це пов’язується з збільшенням ймовірності утворення критичних й 

одночасним блокуванням росту сусідніх зародків. На відмінність від без реакційно 

пресованих полікристалічних матеріалів [3], структура реакційних матеріалів є більш 

складною, і містить велику кількість зерен з різними розмірами,  що значно впливає на 

формування механічних характеристик реакційно пресованих композитів. 
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а) Серія 1                                                        б) Серія 2 

Рис.1 Залежність мікротвердості та відносної густини від параметрів синтезу. 

                          а)                                                                                       б) 

Рис. 2 Залежність розміру зерна від а) часу витримки б) від температури синтезу. 

 

Таким чином в умовах реакційного пресування формується дрібнозерниста структура, 

властивості якої обумовлені багатьма взаємопов’язаними факторами, кожен з яких має 

значний вплив на структуру, тому виділення окремого з них недостатньо для опису 

характеристик реакційно пресованих композитів.    
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Phase change materials (PCM) exhibit a remarkable difference of their electrical and optical 

properties in the amorphous and crystalline state. PCM are widely used in optical data storage, data 

visualization applications and are considered as a promising material for non-volatile memory 

technology [1]. Their application potential originates from their properties. A fundamental 

understanding of the properties of the phase change alloys has important implications for the 

optimization of materials for the next generation of storage media and smart displays. 

In the study [2] we have suggested that the crystalline phase of PCM alloys utilizes resonant 

bonding (RB). We have reported that the difference of 70–200% of the optical dielectric constant 

for the crystalline and the amorphous phases of phase change materials is attributed to a significant 

change in bonding between the two phases. 

The Moss rule combines the optical dielectric constant   and the band gap Eg. The imaginary 

part of the dielectric function 2 can be calculated by Fermi’s golden rule from the transition 

probability, the matrix element for the transition and the joint density of states. The joint density of 

state hardly changes upon crystallization. There is a significant difference in 2 for PCM between 

the amorphous and crystalline state: peak values of 2 for crystalline PCM are significantly higher 

than for amorphous state. In covalent bonded semiconductors peak values of 2 are in the same 

order for both crystalline and amorphous states. This is an illustration of increase of the transition 

matrix element in PCM upon crystallization, which cannot occur without change of bonding type. 

Further important feature of resonant bonding is that the electron density distribution is highly 

delocalized. As a result, the materials RB posses high Born charges [3]. Difference of the dispersion 

of the dielectric permittivity of amorphous and crystalline samples in the phonon range is caused by 

different structures in different states which contribute to the dielectric permittivity [4]. In the 

crystalline PCM extremely high peaks’ in 2 intensities can be explained by increase of the Born 

effective charge upon crystallization. 

 

[1] M. Wuttig, ―Phase change materials: Towards a universal memory?,‖ Nat. Mater., vol. 4, pp. 

265–266, 2008. 

[2] K. Shportko, S. Kremers, M. Woda, D. Lencer, J. Robertson, and M. Wuttig, ―Resonant 

bonding in crystalline phase-change materials,‖ Nat. Mater., vol. 7, no. 8, pp. 653–658, 2008. 

[3] M. Lencer, D., Salinga, M., Grabowski, B., Hickel, T., Neugebauer, J., Wuttig, ―No Title,‖ 

Nat. Mater., vol. 7, pp. 972–977, 2008. 

[4] E. Shportko, K., Venger, ―Influence of the local structure in phase-change materials on their 

dielectric permittivity,‖ Nanoscale Res. Lett., vol. 10, no. 33, 2015. 
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Електрофізичні, фотоелектричні та генераційні властивості фотоперетворювачів (ФП) 

на основі кремнію для випадку низьких рівнів збудження, коли концентрація нерівноважних 

носіїв заряду Δn суттєво менше рівноважної концентрації n, вивчені досить детально. 

Разом з тим, фотоелектричні процеси в кремнієвих фотоперетворювачах при 

підвищених рівнях збудження, коли Δn ≥ n, вивчені недостатньо і тут залишається не 

розв’язаним або недостатньо розв’язаним цілий ряд задач, пов’язаних з встановленням 

природи і особливостей протікання в них генераційно-рекомбінаційних, оптичних і 

фотоелектричних процесів, зокрема, в найбільш актуальному для створення високоякісних 

фотоперетворювачів випадку великих значень об’ємного часу життя неосновних носіїв 

заряду, (довжини дифузії неосновних носіїв заряду порядку, або більше товщини ФП), коли 

необхідно розглядати і враховувати додаткові механізми генераційно-рекомбінаційних 

процесів, якими досі нехтували внаслідок їх малості порівняно з об’ємним механізмом 

Шоклі-Ріда-Хола. Підвищені рівні збудження реалізуються при роботі кремнієвих 

фотоперетворювачів в режимі концентрації сонячного випромінювання (К = 1...200Х АМ1,5) 

або в так званих HIT™ (Heterojunction with Intrinsic Thin layer – зареєстрована торгова марка 

Sanyo-Panasonic) фотоперетворювачах на основі гетероструктур аморфний кремній - 

кристалічний кремній з мінімізованими об’ємними та поверхневими рекомбінаційними 

втратами. Напруга розімкненого кола Voc в таких фотоперетворювачах досягає 0,75 В. 

Метою даної роботи було дослідження особливостей формування генераційно-

рекомбінаційних, оптичних і фотоелектричних процесів в дифузійно-польових та HIT ФП. 

Дослідження проводилися в декілька етапів. На вихідних зразках вимірювалися 

світлові та темнові вольтамперні характеристики (СВАХ) в стандартних умовах АМ1,5, 

спектральні характеристики фотоструму в режимі постійної монохроматичної потужності 

або потоку фотонів в діапазоні довжин хвиль 400...1200 нм. З СВАХ визначалися 

фотоелектричні параметри, а з спектральних характеристик фотоструму – спектри 

внутрішньої та зовнішньої квантової ефективності. Визначено ефективну довжину дифузії 

неосновних носіїв заряду в базі ФП із спектральних залежностей внутрішнього квантового 

виходу. Дані значення перевищують товщину зразка, що обумовлено використанням 

високоякісного кремнію зонної плавки. 

Фотоперетворювачі характеризуються високими значеннями напруги розімкненого 

кола та струму короткого замикання. Коефіцієнт корисної дії (ККД) найкращого НІТ ФП 

складав біля 17% (умови АМ 1,5). Разом з тим, слід відзначити низькі значення коефіцієнту 

заповнення ВАХ (порядку 67%), що пов’язано з впливом послідовного опору. Оптимізація 

топології контактної сітки і рівня легування n
+
 - шару дозволить підвищити коефіцієнт 

заповнення ВАХ і ККД ФП. 

mailto:romkin.ua@gmail.com
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