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The development of deposition technologies of optically transparent conductive oxides, which 

have a large electronic bandgap (>3.1 eV) and high electron- or hole-type conductivity in the same 

time, opens the doors for their applications as materials for transparent electronics (TE). The 

synthesis of p- and n- type conductivity semiconductors with a band gap greater than 3.1 eV is an 

urgent task to create effective TE devices. Zinc oxide is the wide direct band gap (Eg =3.3 eV) n-

type semiconductor material which can be used in TE as passive (conductive contacts, resistors) and 

as active (material for p-n junction) element. However, the achievement of p-type conductivity in 

ZnO is a main challenge on the way of creating a ZnO-based TE. Using the p-type NiO (Eg = 3.5 

eV) for creating p-n- heterojunction with ZnO is the feasible solution of mentioned above problem. 

So, the development of technology for deposition of quality oxides films for TE is important and 

actual task of present materials science. 

Diverse physical and chemical vapour deposition methods such as magnetron sputtering, 

pulsed laser deposition, plasma-enhanced chemical vapour deposition, electrochemical deposition, 

atomic layer deposition, sol-gel, plasma-assisted molecular beam epitaxy, spray pyrolysis, etc. were 

applied for the ZnO  and NiO films deposition. All these methods are widely known for scientific 

community, however, in our work, we examined the reactive ion-beam sputtering (RIBS) 

deposition method for the growth of ZnO films. RIBS was considered to be the most interesting 

growth method for undoped ZnO films due to a good films adhesion, high deposition rates, film 

uniformity of over large substrate areas and a very smooth surface of the deposited films, that is 

critically important for optoelectronic applications. Also, magnetron sputtering (MS) is the most 

widely used method for films deposition due to good films adhesion, high deposition rates, films 

uniformity all over the substrates on large areas and easy control over the composition of the 

deposited films. Therefore, our report devoted to the development of technologies for growth of 

conductive n-type ZnO and p-type NiO films by reactive ion beam and magnetron sputtering 

methods, respectively.  

The ZnO:Al thin  films were deposited on Si and glass wafers using layer-by-layer growth 

method [1, 2] in rf magnetron sputtering of metallic composite Zn-Al target in the argon-oxygen 

atmosphere under the changing of substrate bias. Conductive undoped ZnO thin films were 

deposited by RIBS on Si and glass substrates by sputtering Zn target in the argon-oxygen 

atmosphere under the changing of substrate temperature and accelerating voltage. The undoped NiO 

were grown on Si (111) and glass wafers using layer-by-layer growth method at MS of nickel target 

in the argon-oxygen atmosphere under the changing of substrate temperature, magnetron power, 

values of oxygen and argon pressure. 

The structure of the films was investigated using a DRON-4M diffractometer,   equipped with a 

scanning and recording the computer system of the diffraction pattern using the Bragg-Brentano 

focusing with monochromatic Cu-K radiation. The sample transmission spectra were recorded on a 
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computerized monochromator LOMO12 or 4802 UV/VIS double beam spectrophotometer (Unico). 

The surface morphology of deposited films was studied using atomic force microscope (AFM) 

(Quadrexed NanoScope IIIa Dimension 3000, Digital Instruments / Bruker, USA). The elemental 

analysis were carried out by ZEISS EVO 50 XVP SEM using energy dispersive X-ray spectroscopy 

(EDX) furnished INCA 450 (OXFORD Instruments). Fourier transform infrared 

spectrometry (FTIR) was carried out on IR microscope Nicolet 6700. The film resistivity was 

measured by the four-point-probes method. A thickness and spectral dependences of the film optical 

constants were determined by MSE on a setup SE-2100 from SEMILAB; spectral analysis was 

carried out on the software SEA (WinElli 3) 1.5.44. The Raman measurements were carried out in a 

quasi-backscattering geometry at room temperature using the Horiba Jobin-Yvon T64000 triple 

spectrometer with integrated micro-Raman setup – Olympus BX-41 microscope equipped with a 

motorized XYZ stage (minimum step 100 nm) and Peltier-cooled CCD detector. PL spectra were 

excited using a He-Cd laser with the photon energy hν =3.81 eV. 

The influence of technological parameters of deposition in MS and RIBS methods of growth 

on the structure, morphology, optical and electrical properties of ZnO:Al, ZnO and NiO  films 

deposited on Si and glass wafers will be analyzed and discussed. The main conclusions are the 

following: (i) The application of negative bias voltages to wafer allow us to increase the 

conductivity of ZnO:Al films in three times compared to zero biased ZnO:Al films deposited at the 

same MS conditions (Fig.1); (ii) The best film quality of conductive ZnO thin films was observed in 

the samples deposited by RIBS at substrate temperature of 200-250 °C and accelerating voltage of 

6 keV. ZnO films deposited by RIBS are of great relevance and promising for the application as 

highly-conductive transparent electrodes; (iii) It has been shown that reducing the pressure of 

oxygen in the deposition chamber and increasing the substrate temperature, magnetron power and 

argon pressure leads to an improvement of the quality of p-type NiO films deposited by MS (Fig.2); 

(iv) ZnO films, deposited in oxygen-rich conditions, demonstrate p-type conductivity, which 

however was not stable over time. 

  
Fig.1 The dependence of resistivity of ZnO:Al 

films from substrate bias 

Fig.2 XRD patterns of NiO films deposited on 

Si(111) substrates at diverse technological 

parameters 
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Створення гібридних напівпровідниково-металевих 

наноструктур типу CdTe/Au 
 

О.А. Капуш 

 
1
 Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України,  

пр. Науки, 41, Київ 03028, Україна  

E-mail: savchuk-olja@rambler.ru 

 

Створення гібридних напівпровідниково-металевих наноструктур (НС) різного типу і 

з’ясування механізмів випромінювальних і безвипромінювальних процесів в них, 

знаходження шляхів підвищення інтенсивності їх фотолюмінесценції (ФЛ) та розробка 

способів керування спектром випромінювання таких НС шляхом легування 

напівпровідникових нанокристалів (НК) різними домішками є одним із напрямків новітньої 

фізики т.з. четвертої промислової революції. Незважаючи на наявні вагомі успіхи, основною 

рисою цього етапу є те, що швидкий емпіричний розвиток відповідних нанотехнологій 

значно випереджає розуміння суті фізичних процесів, які впливають на властивості 

нанооб’єктів (НО) і НС, отриманих за допомогою цих нанотехнологій. Це зумовлено 

складністю і багатогранністю взаємодій в сучасних гібридних НС, конкурентним характером 

багатьох процесів, що відбуваються в них, великою кількістю факторів, що впливають на ці 

процеси і т.п. Серед найбільш поширених методів отримання НО, які швидко прогресують в 

світі останнім часом (таких як методи хімічних реакцій в твердому тілі, газофазного синтезу 

наночастинок, електронно-променевої та іонно-променевої нанолітографії, молекулярно-

променевої епітаксії, лазерного розпилення, золь-гель синтезу наночастинок тощо), методи 

колоїдної хімії займають особливе місце, оскільки дозволяють не тільки синтезувати НО з 

різноманітних матеріалів (металів, напівпровідників, діелектриків-оксидів), але й отримувати 

НО самих різних форм, розмірів і композицій.  

При цьому все більше уваги привертає об'єднання функціональних можливостей 

напівпровідникових НК і металевих НЧ в одній гібридній НС. Зокрема, об'єднання магнітних 

і плазмонних властивостей в рамках єдиної системи є дуже перспективним для застосування 

в медицині для маркування уражених тканин за допомогою магнітної компоненти і їх 

подальшого локального плазмонного розігріву і знищення. Об'єднання флуоресцентних і 

магнітних властивостей відкриває нові можливості в отриманні біомедичних зображень і 

проведенні тонких маніпуляцій. Об’єднання флуоресцентних НК з плазмонними НЧ в одній 

наносистемі є цікавим з точки зору виникнення сильної взаємодії між плазмонами в 

плазмонній НЧ і екситонами (електрон-дірковими парами) в флуоресцентному НК.  

При резонансному збудженні плазмонні металеві НЧ сильно взаємодіють зі світлом. 

Резонанс з локалізованими поверхневими плазмонами (ЛПП) зумовлює дуже великі 

перетини поглинання і розсіяння металевих НЧ на довжині хвилі ЛПП. 

Метою даної роботи є розробка методик одержання плівкових структур на основі НЧ 

Au різної форми і товщини та номінально бездомішкових та легованих лантаном НК CdTe, а 

також гібридних НС на їх основі, дослідження їх морфології, структури та оптичних 

властивостей. 

Методом темплатного синтезу на скляних підкладках були отримані стабільні 

плівкові структури на основі НЧ Au еліпсоїдальної форми та у формі нанозірок з різним 

mailto:savchuk-olja@rambler.ru
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ступенем заповнення поверхні підкладки (30-70 %). Методом самозбирання (self-assembly) з 

водного середовища на скляних підкладках отримані стабільні плівкові структури на основі 

нанозірок Au різної товщини. НЧ Au рівномірно розподілені по поверхні підкладки, не 

спостерігається істотної агрегації НЧ Au. Методом колоїдного синтезу отримано НК CdTe та 

НК CdTe:La у водних розчинах з подальшим осадженням на скляні підкладки та 

формуванням гетероструктур на їх основі. 

Встановлено, що найбільш важливими факторами, що визначають оптичні 

властивості гібридних НС на основі НЧ Au і НК CdTe, що утворюються є співвідношення 

розмірів та відстань між плазмонною та люмінесцентною частинами цих структур, а також 

речовина, що заповнює простір між ними. Оскільки плазмонна частина у таких гібридних 

НС в основному є металевою, то безпосередній контакт або розташування люмінесцентної 

компоненти (НК CdTe) на малих відстанях від металевої частини (НЧ Au) в даному 

моношарі зумовлює сильне гасіння ФЛ. Таким чином, можна зробити висновок, що для 

запобігання гасіння ФЛ при формування гетероструктур на основі НЧ Au різної форми та НК 

CdTe необхідним є використання проміжного ізолюючого шару (або будь-якого з’єднуючого 

елементу скінченної довжини замість ізолюючого шару), що буде запобігати осадженню НК 

CdTe на вільні місця у моношарі НЧ Au, відокремлюючи напівпровідникові НК від 

металевих плазмонних НЧ. На відміну від напівпровідникових НК і металевих НЧ, які є 

неорганічними по своїй природі (крім поверхневих лігандів, які забезпечують розчинність і 

стабілізацію цих НО, а також їх функціонування), відокремлюючим матеріалом (спейсером), 

що ізолює напівпровідникові НК від металевих НЧ, може бути як неорганічний, так і 

органічний (в більшості випадків полімерний) матеріал. 
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Зміна струкнурно-морфологічних особливостей нанорозмірних 

сумішей 0,8SiO2/0,2γ-Fe2O3 внаслідок ударно-вібраційної обробки 
 

Яворський Ю.В., Зауличний Я. В., Карпець М.В., Клочок В.Ю., Кононенко Я.А. 
Національний технічний університет України «Київчький політехнічний інститут 

імені Ігоря Сікорського», інженерно-фізичний факультет, вул. Політехнічна 35, Київ, 03056, 

Україна, E-mail: yar-yra@ukr.net. 

 Активний пошук нових високодисперсних наноматеріалів з унікальними магнітними, 

адсорбційними, фотоелектричними та електрохімічними властивостями, які зокрема 

застосовуються для виготовлення катодів літій-іонних джерел струму, використовуються, як 

матеріал для виготовлення новітніх джерел постійного магнітного поля, тощо. До того ж такі 

матеріали мають бути високостабільними, зносостійкими та нетоксичними в умовах їх 

експлуатації. До таких матеріалів належать оксиди перехідних металів, а зокрема SiO2 та γ-

Fe2O3. Наявність в цих наноматеріалах великої кількості структурних каналів, пустот та пор 

в сукупності з високим негативним зарядом кисню, який сприяє проникненню у них 

позитивних іонів дає підстави вважати ці матеріали  перспективними для виготовлення 

катодів літієвих джерел струму. Оскільки метод синтезу та обробки впливає на формування 

розвинутої поверхні нанорозмірних матеріалів, яка є дуже важливим фактором при 

формуванні високих показників зарядової ємності та ступеня циклічності було поставлено 

задачу встановити вплив ударно-вібраційної обробки (УВО) на структурно-морфологічні 

особливості (Рис.1) основи катодного матеріалу літієвих джерел струму (ЛДС), а саме суміші 

SiO2/γ-Fe2O3 з співвідношенням компонет 80/20. 

При розгляді СЕМ зображень (Рис.1) вихідних суміші видно, що агломерати розміром 

5-20мкм γ-Fe2O3 рівномірно розподіляються в об’ємі аморфного та дрібнішого SiO2. В той же 

час в механоактивованій суміші спостерігається подрібнення великих агломератів Fe2O3 до 

розмірів менших за  1 мкм та рівномірний розподіл (вкраплення) їх по об’єму. При цьому у 

механоактивованих сумішах спостерігалося утворення нових агломератів розміром 5-10 та 

20-35 мкм із наночастинок оксиду заліза та діоксиду кремнію без вираженої структури з 

більш щільним упакуванням, що спостерігається також на зображеннях просвічуючої 

електронної мікроскопії (Рис. 1.5 та 1.6), на яких добре видно, що відбувається нашарування 

наночастинок аеросилу на частинки гематиту. За даними рентгеноструктурного аналізу [1] 

встановлено, що зміни параметрів гратки, ОКР та фазового складу знаходяться в межах 

похибки експерименту. 

1. Я.В. Зауличний, Ю.В. Яворський, В.М. Гунько, В.І. Зарко, В.Я. Ільків, М.В. Карпець, 

В.О. Коцюбинський. Механоактивація сумішей SiO2/γ-Fe2O3 та її вплив на розподіл 

валентних електронів // Фізика і хімія твердого тіла. – 2015. – Т. 16, № 1. – С. 55-61. 
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Вплив імпульсного лазерного випромінювання  

на структуру In-CdTe 
 

С.М. Левицький, В.А. Гнатюк 

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

пр. Науки, 41, Київ 03028, Україна  

  

У даній роботі досліджено процеси, які відбуваються при впливі випромінювання 

рубінового лазера на поверхню системи In-CdTe.  

Метою даної роботи було визначення порогів абляції та вивчення температурних 

режимів при наносекундному лазерному опроміненні. Дослідження проводилися оптико-

пірометричним методом. 

Зразки опромінювалися одиночними імпульсами випромінювання рубінового лазера 

(тривалість імпульсу p=80 нс). Задані величини густини енергії W, при опроміненні зразків, 

встановлювалися за допомогою каліброваних послаблюють фільтрів. Відносна похибка 

заданих значень W не перевищувала ± 10%. 

Дані пікової яскравісної температури Tb поверхні зразків були отримані методом 

оптичної пірометрії з детектуванням в спектральному інтервалі 0,48-0,55 мкм (ефективна 

довжина хвилі e = 0,53 мкм) наноімпульсного теплового випромінювання, зони що 

нагрівається, під час градуювання пірометричної системи датчик-осцилограф по температурі 

поверхні Si на стадії епітаксіальної кристалізації розплавленого шару. Для визначення 

яскравістної температури поверхні зразка, яка нагрівається, використовувалася формула, 

отримана на основі закону Віна-Планка: 
1

)/ln(
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cce

b
CT

UUTC
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,    (1) 

де С= 14 388 мкм/К, Тс = 1 530 К – яскравісна температура поверхні кремнію на вказаній 

стадії, U – величина вихідного сигналу пірометричного датчика, що відповідає піковій 

температурі поверхні, Uc = 0,3 В – вихідний сигнал пірометричного датчика, що відповідає 

Тс. Одночасно з тепловим випромінюванням, поверхні яка нагрівається, коаксіальним 

фотоелементом детектували відбите від неї випромінювання рубінового лазера.  

На представлені осцилограмі показано, як змінюється детектуючі потоки 

випромінювання, а саме теплове випромінювання із поверхні кристалу при густині енергії 

опромінення, при яких відбувається плавлення поверхневого шару Si. Тривалість за рівнем 

0,5 від максимуму вихідного сигналу пірометричного датчика дещо менше, ніж сигналу 

відбитого лазерного випромінювання. Пік теплового випромінювання зміщений у часі щодо 

піку інтенсивності діючого імпульсу, тому що максимальна температура поверхні 

досягається з деякою затримкою по відношенню до максимуму лазерного імпульсу. Часовий 

зсув становить приблизно 20 нс. 

При збільшенні густини енергії опромінення спостерігається зміна імпульсу 

теплового випромінювання. По-перше, спостерігається різкий підйом на стадії нагріву, що 

свідчить про високу швидкість зміни інтенсивності теплового випромінювання. Пік 

інтенсивності теплового випромінювання зміщується до кінця дії імпульсного 
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випромінювання. Інтенсивність теплового випромінювання залишається досить високою і 

після припинення дії імпульсу. 

Використовуючи формулу (1) та експериментальні дані по піковій величині сигналу 

пірометричного датчика (рис. 1) визначили пікову температуру яскравості поверхні зразків. 
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Рис. 1. Осцилограма вихідного сигналу пірометричного датчика. 
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Рис. 2. Залежність пікової яскравісної температури від дози опромінення. 

 

Згідно з отриманими експериментальними даними зазначена температура поверхні 

розплаву напівпровідника лежить в інтервалі температур від 1900 до 1950 К. 
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Сонячні елементи на основі гетероструктури 

n-ZnO:Al/porous-CdTe/p-CdTe 
 

А.Ф. Дяденчук, В.В. Кідалов
 

 
Бердянський державний педагогічний університет, вул. Шмідта, 4, Бердянськ, 71100, 

Україна
 

E-mail: Dyadenchukalena@gmail.com
 

 

Прогрес у технології виготовлення тонких плівок і особливості конструкції 

тонкоплівкових СЕ дозволяють отримувати високі значення коефіцієнта корисної дії [1]. 

Збільшення значення ККД сонячних елементів можливе за допомогою нанесення 

просвітлюючих оптичних покриттів на порувату поверхню напівпровідника. Так у нашій 

роботі [2] розглянуті структури ZnO/porous-Si/Si та SnO2/porous-Si/Si.  

Метою дослідження було створення фоточутливих гетероструктур на основі тонких 

плівок ZnO. 

Виготовлення сонячних елементів відбувалося в декілька етапів: 

1. отримання методом електрохімічного травлення поруватої поверхні CdTe; 

2. виготовлення золь-геля та його безпосереднє нанесення на поверхню 

поруватих зразків методом центрифугування; 

3. виготовленння сонячних елементів на основі гетероструктури ZnO:Al/porous-

CdTe/CdTe.  

Для експериментів використовувалися зразки CdTe p-типу провідності площею 

0,5 см
2
 і товщиною 1,5-2 мм, вирощені методом Бріджмена з орієнтацією поверхні (100). З 

результатів, отриманих за допомогою скануючого електронного мікроскопу, встановлено, 

що товщина поруватого шару становить ~ 35 мкм, діаметр пор варіює в межах 0,2-2 мкм. 

Плівки, отримані методом золь-гель з наступним центрифугуванням, 

характеризуються високою адгезією до підкладок і не відшаровуються при нагріванні вище 

550
◦
C. За результатами СЕМ товщина утворених плівок становила порядку 1 мкм. 

Рентгенівські дифрактометричні дослідження структури і фазовий склад електроосаджених 

шарів оксиду цинку виявили, що всі дифракційні піки відповідають гексагональній 

модифікації ZnO типу вюрцит. 

У результаті проведених досліджень вивчено характеристики сонячних елементів і 

визначено їх ефективність. Верхній контакт до плівки ZnO:Al створювався методом 

вакуумного термічного напилення алюмінію через маску. Напилення відбувалося при 

температурі підкладки 200°С.  

З дослідних результатів встановлено, що при використанні плівки n-ZnO:Al на 

поверхні поруватого CdTe параметри СЕ покращуються, збільшуються напруга холостого 

ходу та струм короткого замикання, фактор заповнення також зростає до FF=0,52. Значення 

ККД сонячних елементів виготовлених на даних структурах перевищує на 5,4 % значення 

ККД для аналогічних структур ZnO:Al/CdTe при однакових умовах отримання прозорої 

провідної плівки n-типу ZnO. 

 

1. Фреїк Д. М., Чобанюк В. М., Галущак М. О., Криницький О. С., Матеїк Г. Д. 

Фотоелектричні перетворювачі сонячного випромінювання. Досягнення, сучасний стан і 

тенденції розвитку (огляд) // Фізика і хімія твердого тіла.-2012.-13 (1).-С. 7-20. 

2. Кидалов В. В., Хрипко С. Л. Солнечные батареи на основе низкоразмерных 

нанокомпозитных структур // ЖНЭФ.-2016.-8 (4).-С. 04071 (10 сс). 
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The direct optical band gap of chalcogenide-based solar cells offer a promising alternative to 

existing Si-based devices. They benefit due to the high absorption in comparison to silicon. One of 

such compound materials is the Cu2ZnSn(S,Se)4-type (CZTSSe) crystals. These materials have a 

nearly ideal for photovoltaic direct band gap energy of 1.0–1.5 eV and high absorption coefficient 

of above 10
4
 cm

-1
. All the constituents of these type of materials are earth abundant, affordable and 

low toxic. The power conversion efficiency (PCE) of 13.8 % has already been reached for the 

small-area device based on CZTSSe [1]. For further boost the efficiency of this complex compound, 

a number of issues have to be overcome related with the purity of the crystal structure from 

numerous polymorphs, point defects, stoichiometry and possible secondary phases. 

Advances in the synthesis of high quality semiconductor nanocrystals (NCs), also known as 

quantum dots (QDs), have opened new possibilities for novel devices, including third-generation 

solar cells, due to their tunable band gap, efficient optical absorption and stability. Being more 

environmentally friendly than II-VI counterparts, CZTS NCs intensively investigated for catalytic 

and other applications beyond photovoltaics. 

Raman spectroscopy proved to be a very efficient structure diagnostic tool for CZTS and 

relative compounds. In many cases it allows the CZTS polymorphs and secondary phases to be 

distinguishes more reliable than such standard structural techniques as XRD or TEM. The reasons 

for that are a better separation of phonon frequencies of the crystal structures in question compared 

their diffraction patterns and possibility to probe macro-, micro-, or even nanovolumes of the 

material upon demand. Hovever, the publications on CZTS nanocrystals shows a certain extent 

contradictory results. Thus decreasing the kesterite NC size was found to shift the frequency of the 

main CZTS phonon peak upwards in [2] while constant peaks position was observed for the same 

NC size rage in [3], and even opposite (downward) shift predicted by calculation in [4]. 

The aim of this our work is the investigation of properties of CZTS NCs prepared by 

colloidal synthesis. Along with the commonly studied size dependence of the NC properties, for 

CZTS compound NCs the possible formation of secondary phases of binary and ternary 

chalcogenides and intrinsic defect structures is considered. One of the most probable secondary 

phases in CZTS is Cu2-xS. The situation is complicated by availability of several stable Cu2-xS 

modifications corresponding to different x, which have dramatically different structural, physical 

and chemical properties studied intensively in the literature. For obtaining NCs of different size 

either chemical condition (e.g. concentration of reagents) or of physical conditions (e.g. temperature) 

are usually tuned. Changing such crucial factors of the NC formation can influence not only the NC 

size but also the NC crystallinity and content of secondary phases. These factors are rarely 

considered when studied the size-dependent NC properties. Therefore, in this vibrational Raman 

study, in order to separate the size effects in the phonon spectra from those related with secondary 
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phases and intrinsic defect structures, the NC samples with different mean size were obtained not by 

changing the synthesis conditions but by multiple separation (fractionizing) the initial (parental) NC 

solution. In this work, up to 9 fractions of NCs was separated and investigated by multi-wavelength 

Raman spectroscopy. It is shown that the main phonon peak of full symmetry type shifts to higher 

frequencies and gets narrower towards fraction with smaller NC size. Furthermore, we detected 

striking differences in the Raman spectra of NCs deposited on different substrates. This fact is 

usually overlooked in the literature and make comparing the studies of different authors 

questionable. Our additional extended investigation of this issue could explain this seemingly 

unexpected observation. We established that due to the different wetting properties of different 

substrates and subsequently different drying time of the NC solution deposited on it, the NCs are 

exposed to the ambient oxygen for a different time. The latter initiates partial oxidation of CZTS 

with formation of Cu2-xS as a secondary phase and transformation of the remaining CZTS phase 

into the disordered kesterite one. The latter transition is most likely additionally stimulated by the 

laser illumination during Raman measurements, in accordance with our initial observation of this 

effect in CZTS crystals [5-6]. 

 

1. S.K. Wallace, D.B. Mitzi, A. Walsh, The Steady Rise of Kesterite Solar Cells, ACS Energy 

Lett. 2 (2017) 776–779. 

2. W.C. Liu, B.L. Guo, X.S. Wu, F.M. Zhang, C.L. Mak, K.H. Wong, Facile hydrothermal 

synthesis of hydrotropic Cu2ZnSnS4 nanocrystal quantum dots: band-gap engineering and 

phonon confinement effect, J. Mater. Chem. A. 1 (2013) 3182–3186. 

3. A. Khare, A.W. Wills, L.M. Ammerman, D.J. Norris, E.S. Aydil, Size control and quantum 

confinement in Cu2ZnSnS4 nanocrystals, Chem. Commun. 47 (2011) 11721–11723. 

4. M. Dimitrievska, A. Fairbrother, A. Pérez-Rodríguez, E. Saucedo, V. Izquierdo-Roca, 

Raman scattering crystalline assessment of polycrystalline Cu2ZnSnS4 thin films for 

sustainable photovoltaic technologies: Phonon confinement model, Acta Mater. 70 (2014) 272–

280. 

5. M.Y. Valakh, V.M. Dzhagan, I.S. Babichuk, X. Fontane, A. Perez-Rodriquez, S. Schorr, 

Optically induced structural transformation in disordered kesterite Cu2ZnSnS4, JETP Lett. 98 

(2013) 255–258. 
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Izquierdo-Roca, et al., Raman scattering and disorder effect in Cu2ZnSnS4, Phys. Status Solidi 
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Tin monosulfide (SnS) semiconductor film compounds pay a higher attention or researchers 

due to the possibility of their usage as a basis layers in a wide range of electronic application 

devices. Such as, its optical band gap value Eg = 1.34 eV allows to use this material as an 

absorption layer in high-efficiency photo-electric convertors (solar cells), as a basis layers of 

irradiation detectors, sensors, etc. [1]. SnS films may be obtained by different techniques: chemical 

bath deposition, magnetron sputtering, pulsed spray pyrolysis, molecular beam epitaxy, thermal 

evaporation [2]. The modification of last method, namely close-spaced vacuum sublimation (CSVS) 

allows to obtain stoichiometric compounds with high structural and optical qualities in conditions 

near to thermodynamic equilibrium [3]. 

The main problem of the SnS films processing is a probable presence of unwanted phases 

(SnS2 or Sn2S3) at different deposition conditions regardless on the deposition technique [4]. The 

aim of our study is to estimate the optimal deposition conditions (substrate temperature) on physical 

properties of SnS semiconductor films deposited by close-spaced vacuum sublimation technique. 

The SnS films were deposited by the CSVS technique on ultrasonically cleaned glass 

substrates from stoichiometric SnS powder. A detailed description of CSVS evaporation process is 

presented in Ref. [3]. Deposition conditions of obtained SnS films were: temperature of evaporator 

was constant Te = 1023 K; substrate temperature was varied in the range of Ts = (373-773 K); time 

of evaporation was t = 3 min. Deposited films were studied by Fourier-transformed infra-red (FTIR) 

spectroscopy using Agilent Cary 630 spectrometer. FTIR spectra were obtained in full-refraction 

regime (Diamond ATR appliance). The optical range of absorption was varied in the range of 

wavelengths from 400 to 4000 cm
-1

. 

FTIR study shown that in all ranges of deposited SnS films they had a typical absorbance 

peaks at the following wavelengths: 480 and 787 cm
-1 

which correspond to Sn-S and Sn-O 

characteristic vibrational modes, 1174 cm
-1 

(SnS vibration), 1623, 1900, 2010 2100 and 2460 cm
-1

 

which correspond to H-O-H, SnS4, SiO2 (substrate), -H-H and H-C-O vibrations, respectively. It 

should be noted that most intensively peaks correspond to Sn-S characteristic vibrations that 

confirms their purity and absence of SnS2 or Sn2S3 additional phases. 

Other peaks with low intensities are observed at 531cm
-1 

(SiCl2), 582 cm
-1 

(SnS), 634 cm
-1 

(SnS), 900 cm
-1

 (SnS), 1219 cm
-1

 (C-O), and 1299 cm
-1 

(Si-(CH3)4 mode – is character for substrate 

material). 
 
The absence of intensively peaks on the frequencies more than 2600 cm

-1
 confirms about 

their structural quality and absence of additional impurities during the evaporation procedure.       

           

1. Hedge S.S., Kunjomana A.G., Muhahari P., Prasad B.K., Ramesh K. Vacuum annealed tin 

sulfide (SnS) thin films for solar applications // Surf. Interf.-2018.-10.-P. 78-84. 
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method // Thin Solid Films.-2018.-645.-P. 97-101. 

3. Kosyak V.V., Opanasyuk A.S., Bukivskij P.M., Gnatenko Yu.P. Study of the structural and 

photoluminescence properties of CdTe polysryctalline films  deposited by close-spaced 

vacuum sublimation // J. V\Cryst. Growth.-2010.-312.-P. 1726-1730. 
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Псевдобрюстерівські кутові умови для одношарової прозорої діелектричної структури 

були розглянуті раніше [1,2]. Було показано, що для одношарової структури обвідні 

мінімумів коефіцієнта відбивання для p- або s-поляризації досягають нульового значення при 

певних кутах падіння, які є аналогом відомого кута Брюстера і тому були названі 

псевдобрюстерівськими кутами. На відміну від кута Брюстера, який був введений як кут, при 

якому коефіцієнт відбивання від межі розділу двох середовищ для  p-поляризованого світла 

рівний нулю, псевдобрюстерівські кути для одношарових плоскопаралельних структур 

можуть існувати для обох поляризацій. Для цих структур також характерним є те, що для 

досягнення нуля відбивання при заданій поляризації світла недостатньо є лише забезпечити 

падіння світлового променя під певним (псевдобрюстерівським) кутом. Для цього також 

потрібно, щоб фазова товщина плоскопаралельного шару при такому куті падіння була 

також певним чином вибраною [2]. Таким чином псевдобрюстерівські кутові умови, при 

яких досягається нуль коефіцієнта відбивання для заданої поляризації зводяться до 

виконання двох необхідних умов: 1) рівності кута падіння псевдобрюстерівському куту; 2) 

досягненню певного значення фазової товщини шару, залежної від цього кута.  

В даній роботі визначено псевдобрюстерівські умови для випадку поглинального 

шару на прозорій підкладці. На основі отриманих співвідношень було встановлено, що 

фазова товщина шару залежать від псевдобрюстерівського кута, а останній сам залежить від 

уявної частини фазової товщини. Для отримання розв’язку поставленої задачі був 

запропонований ітераційний алгоритм пошуку невідомих псевдобрюстерівських кутів та 

відповідних їм фазових товщин поглинального шару. Запропонований алгоритм може бути 

реалізований лише для випадку малого значення уявної частини фазової товщини шару, що 

реалізується або при умові слабкого поглинання шару або для достатньо тонкого шару в 

довгохвильовій області спектру. 
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 В даний час проводиться інтенсивний пошук і дослідження різних перспективних 

матеріалів та структур на їх основі для застосування у високоефективних електронних 

приладах, сенсорах і сонячних елементах. Використання гетероструктур для виготовлення 

приладів напівпровідникової електроніки і фотовольтаїки розширює їх функціональні 

можливості та підвищує експлуатаційні характеристики. Однією з проблем створення 

гетероструктур на основі тонких плівок є отримання однорідної плівки. Формування 

графітових плівок представляє неабиякий інтерес в сонячній енергетиці. Але поряд з 

практичністю і  доступністю матеріалу нанесення графітових плівок створює значні 

проблеми. 

З вирощених методом Бріджмена монокристалів InSe методом механічного 

сколювання вздовж шарів відокремлювалися пластинки розміром 4х4х0.2 мм, які 

використовувались як підкладки для осадження графіту в вакуумі. Високоомні монокристали 

InSe мали кристалічну структуру γ-політипу, n-тип провідності з концентрацією електронів ~ 

10
15 

cм
–3 

при кімнатній температурі. Графіт розпилювався з електрода, який знаходився під 

позитивною напругою ~ 2800 В у вакуумі ~ 10
−4

 Па, при температурі підкладки ~ 390 °C 

протягом 50 хвилин. Під час вирощування наноструктур зона росту опромінювалась 

високоенергетичним ультрафіолетовим оптичним випромінюванням за допомогою 

галогенних ламп з кварцовою оболонкою. Вимірювання електричних характеристик 

проводилось за допомогою вимірювального комплекса SOLARTRON SI 1255. Дослідженя 

спектральної фоточутливості  проводились на монохроматорі МДР -3. 
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Рис.1. а) Тривимірне (3D) АСМ зображення. б)Темнова та світлова ВАХ наноструктури графіт/n-InSe. 

На рис 1а) представлено тривимірне АМС зображення з нього добре видно що графітові 

структури представляють собою довгі (~ декількох мкм) латеральні наноутворення, які 

мають висоту < 100 нм і розташовані в площинах виходу площин пластичної деформації на 

поверхні (0001). При такій висоті вони пропускають більше 80 % падаючого на кристал 

випромінювання в області фундаментального оптичного поглинання InSe. На рис 1б) 

зображені темнова і світлова вольт-амперні характеристики які чітко вказують на діодний 

характер даної гетероструктури. 
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Останнім часом широкого застосування почали набувати оптичні пристрої на основі 

наночастинок напівпровідників (квантових точок), які, під дією високоенергетичного 

опромінювання демонструють фотолюмінесценцію у видимому діапазоні. Оскільки 

більшість таких оптичних пристроїв потребує твердотільного фотолюмінесцентного 

матеріалу, важливим є пошук матриць, які не змінюють оптичні властивості інкапсульованих 

квантових точок. Враховуючи те, що явище фотолюмінесценції відбувається під УФ-

опроміненням, тому додатково до композитів висувається вимога їх фотостабільності, тобто 

шукана матриця має захищати інкорпоровані квантові точки від фотодеградації. 

В роботі було отримано ряд твердотільних композитів, із інкапсульованими 

квантовими точками CdTe/CdS, які синтезовано у водному розчині і стабілізовано 

тіогліколевою кислотою. Як матриці використовували KBr, KH2PO4, CaCO3, BaSO4, ПДДА 

(полідіалілдиметиламоній хлорид). Композитні кристали KBr:CdTe/CdS i KH2PO4:CdTe/CdS 

було вирощено шляхом повільного випаровування з суміші насиченого розчину солі та 

колоїду наночастинок. Композити  CaCO3:CdTe/CdS та BaSO4:CdTe/CdS було отримано 

шляхом співосадження відповідного осаду з розчину в присутності наночастинок [1,2]. 

Композити ПДДА:CdTe/CdS було отримано технікою пошарового нанесення на скляну 

підкладку [3]. Фотостабільність капсульованих квантових точок досліджували шляхом 

вимірювання інтегральної інтенсивності фотолюмінесценції від часу опромінення УФ-

світлом. 

Показано, що фотостабільність 

наночастинок суттєво залежить від матриці в 

яку вони інкапсульовані. Із рис. 1 видно, що 

різке зменшення інтенсивності 

фотолюмінесценції протягом перших 3-20 

хвилин характерне для неорганічних матриць, 

тоді як для полімерної матриці спостерігається 

зменшення інтенсивності проягом усього часу 

дослідження.  

Встановлено, що матрицею, яка 

забезпечує найкращу фотостабільність, є калій 

дигідрофосфат (KH2PO4). Матрицею, що 

проявляла найгірші захисні властивості є 

ПДДА, оскільки під час нанесення між шарами 

 
Рис. 1. Нормовані спектри зміни 

інтегральної інтенсивності 

фотолюмінесценції квантових точок 

CdTe/CdS, інкапсульованих в різні 

матриці, від часу опромінення УФ-світлом.  

mailto:g.okrepka@chnu.edu.ua
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полімеру залишається вода з розчиненим киснем, який викликає фотодеградацію квантових 

точок.  

Також досліджено вплив захисту матриці від кисню повітря, шляхом нанесення на 

композит прозорої суміші етилацетату, бутилацетату та нітроцелюлози на фотостабільність 

квантових точок. Показано, що захист позитивно впливає на фотостабільність, і практично 

не впливає на оптичні властивості композитів. 

 

 

1. Y. Chang Preparation of highly luminescent BaSO4 protected CdTe quantum dots as conversion 

materials for excellent color-rendering white LEDs / Chang Y., Yao X., Zhang Z., Jiang D., Yu Y., 

Mi L., Wang H., Li G., Yu D., Jiang Y. // J. Mater. Chem. C. – 2015. – Vol. 3, – P.  2831-2836. 

2. Y. Zhang High luminescent aqueous CdZnTe QDs incorporated in CaCO3 for excellent color-

rendering WLEDs / Zhang Y., Chang Y., Song Z., Zhang T., Liu Q., Zhong H., Jiang Y. // J. Alloys 

Compd. – 2017. – Vol. 712, P. – 543-548. 

3. N. Doskaliuk Influence of the shell thickness and ratio between core elements on photostability 

of the CdTe/CdS core/shell quantum dots embedded in a polymer matrix/ Doskaliuk N., Khalavka 

Y., Fochuk P. // Nanoscale Research Letters. – 2016. – Vol. 11, N. 1. – P. 1-8.  
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Твердий розчин Cd1-xZnxTe (CZT) є перспективним матеріалом для створення 

сенсорних пристроїв, що працюють при кімнатній температурі, а саме детекторів 

рентгенівського, гамма [1] та ультрафіолетового випромінювання [2]. Значний інтерес до 

використання сполуки CZT зумовлений такими її властивостями як великий атомний номер 

складових, високий питомий опір матеріалу, можливість зміни його ширини забороненої 

зони в межах від 1,50 еВ (CdTe) до 2,26 еВ (ZnTe) в залежності від вмісту цинку. При цьому 

збільшення концентрації ізовалентної домішки цинку збільшує питомий опір твердого 

розчину CZT, а отже й ефективність детекторів,  в порівнянні з приладами на основі CdTe.  

Для виготовлення панельних радіаційних детекторів з великою площею у наш час 

використовуються товсті полікристалічні плівки CZT [3,4], оскільки отримати монокристали 

твердого розчину високої якості з рівномірним розподілом компонентів в об’ємі досить 

складно. 

На відміну від дослідження взаємодії плівок CZT з радіаційним випромінюванням, 

фотодетекторні властивості твердого розчину вивчені значно менше. З іншого боку, 

фоточутливість матеріалу може бути використана для оцінки його придатності для 

використання в якості детекторів рентгенівського випромінювання, оскільки рентгенівські 

промені та світло мають схожий механізм дії на твердий розчин. Також відомо, що з аналізу 

форми сигналу фотовідклику детектора, одержаного при його опроміненні пульсуючим 

світлом або лазерним випромінюванням, може бути отримана велика кількість інформації 

про детекторний матеріал, зокрема може бути визначено час життя та рухливість носіїв 

заряду [5]. Таким чином, дослідження фотодетекторних властивостей є важливим етапом при 

вивченні плівок CZT як детекторного матеріалу. 

Методом вакуумного термічного випаровування в квазізамкненому об’ємі на скляних 

підкладках вкритих підшаром ITO були отримані товсті (d = 70 мкм) полікристалічні плівки 

CZT з вмістом цинку х=0,08, х=0,36 та х=0,47. Проведено дослідження фазового складу, 

структурних, оптичних, електрофізичних властивостей плівок та фотовідклику детекторних 

структур на їх основі.  

Дослідження структурних властивостей та фазового складу зразків методом XRD 

показало, що плівки є однофазними та мають кристалічну решітку типу сфалерит. З аналізу 

морфології поверхні було встановлено, що зі збільшенням концентрації цинку розмір зерен 

плівок зменшується. Вивчення мікроструктурних властивостей, таких як розмір областей 

когерентного розсіювання та рівень мікродеформацій, показало, що зі збільшенням вмісту 

цинку від  х=0,08 до х=0,47 кристалічна якість шарів знижується. Вивчення раманівських 

спектрів плівок підтвердило висновок дифрактометричних досліджень про те, що отримані 

зразки CZT не містять включень фаз типу CdTe, ZnTe, Te та інших сторонніх фаз. 

Проведено дослідження електричних властивостей та фотовідклику зразків в сандвіч-

структурах ITO/CZT/Au. З вольт-амперних характеристик розраховано питомий опір 

матеріалу, який змінювався від =2,0×10
8
 Ом×см (х=0,08) до 6,5×10

9
 Ом×см (х=0,47). Часові 

характеристики фотовідклику були виміряні під дією пульсуючого збуджуючого 

випромінювання білого світлодіоду. За формою спадаючого фронту фотовідклику визначено 

час життя нерівноважних носіїв заряду (дірок) та розраховано їх рухливість, що складала 

0,0231, 0,0106 та 0,0061 cм
2
/В с для зразків з х=0,08, х=0,36 та х=0,47 відповідно. 
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Рис. 1 – Результати моделювання часової залежності концентрації вільних дірок у плівках 

після вимкнення збуджуючого випромінювання у випадку рекомбінації на пастках одного 

типу (червона лінія), на пастках двох типів (синя лінія). Чорна лінія - експериментальні дані 

для зразка CZT з х=0,65. 

 

Вивчена кінетика рекомбінації нерівноважних носіїв заряду при освітленні 

фотодетекторів на основі товстих плівок CZT. Запропоновано модель, що описує процеси 

спаду фотоструму, яка базується на існуванні в матеріалі двох видів рекомбінаційних центрів 

з різними параметрами. Шляхом моделювання фізичних процесів в напівпровіднику 

визначені основні характеристики локалізованих центрів, які обумовлюють рекомбінацію 

нерівноважних дірок. Встановлено, що у зразку з низьким вмістом цинку (х=0,08) час життя 

нерівноважних носіїв заряду визначається присутністю глибоких центрів з наступними 

параметрами: Er1=0,45 еВ, Sp1=1,30×10
-18

 см
2
, Er2=0,18 еВ, Sp2=5,48×10

-19
 см

2
. В зразку з 

вищим вмістом цинку (х=0,47) рекомбінаційні процеси визначаються глибокими центрами з 

параметрами: Er1=0,44 еВ, Sp1=5,43×10
-18

 см
2
, Er2=0,27 еВ, Sp2=2,08×10

-18
 см

2
. 

Проведені дослідження дозволили встановити, що збуджуюче світлове 

випромінювання у видимому діапазоні може бути використане для оцінки детекторних 

властивостей товстих полікристалічних плівок CZT. Отримані значення сигналу детектора 

показали, що досліджені зразки є чутливими до випромінювання високої інтенсивності. 
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Справжньою революцією ХХІ ст. стала поява високоефективних, енергоощадних 

світлодіодних систем на базі нітриду галію, здатних генерувати яскраве біле світло [1]. 

Актуальною задачею сьогодення є пошук шляхів покращення параметрів цих систем та 

зменшення витрат на виробництво, за рахунок оптимізації конструкції та використання 

нових напівпровідникових матеріалів при побудові таких світлодіодів. Оксид цинку, на 

даний момент, розглядається в оптоелектроніці як найбільш реальна альтернатива нітриду 

галію, так як він володіє подібними фізичними властивостями. Проте, існує ряд перешкод 

для створення оптоелектронних пристроїв виключно на основі ZnO. Зокрема, відсутність 

стабільного і надійного способу домішкового легування р-типу цього широкозонного 

напівпровідника, в основному, внаслідок ефекту самокомпенсації. Тому, світлодіоди на 

основі ZnO переважно виготовляють шляхом поєднання n-ZnO з іншим напівпровідником з 

р-типом провідності, наприклад, Cu2O, ZnTe, SrCu2O2, AlGaN, GaN або полімером з 

дірковою провідністю [2]. 

В представленій праці нано- і мікроструктури ZnO отримано гідротермічними 

методами та методом вирощуванням з парової фази [3,4] на поверхні епітаксійних плівок р-

GaN. Встановлено, що для того, щоб концентрація нано- і мікроструктур ZnO на підкладці 

була значною, при вирощуванні методами «мокрої» хімії необхідно використовувати 

попереднє нанесення буферного шару зародків ZnO на епітаксійну плівку р-GaN. Визначено, 

що метод вирощування з парової фази дає змогу отримувати нано- і мікроструктури з 

кращою адгезією до підкладки порівняно з гідротермічними методами. Показано, що висока 

епітаксійна якість плівок р-GaN при рості з парової фази може призводити до домінації 

режиму росту гексагональних мікродисків ZnO, а не вертикальних наностержнів. Визначено 

оптимальний склад суміші вихідних компонентів та температуру росту, для вирощування 

орієнтованих ноностержнів ZnO методом осадження з парової фази. Запропоновано 

використовувати попереднє нанесення острівкових плівок Au на епітаксійні шари р-GaN для 

вирощування нано/мікрострежнів необхідного діаметру методом синтезу з парової фази. 

 

Мікрофотографії вирощених різними методами за різних технологічних умов мікро- і 

наноструктур n-ZnO на підкладках р-GaN 
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Публікація містить результати досліджень, проведених при грантовій підтримці 

Держаного фонду фундаментальних досліджень за конкурсним проектом Ф76/100. 
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Метою роботи є розробка і оптимізація складів повільних поліруючих травників на 

основі бромвиділяючих розчинів K2Cr2O7 – HBr – етиленгліколь (ЕГ) для хіміко-механічного 

полірування (ХМП) поверхні монокристалів CdxHg1-xTe, дослідження впливу в’язких 

компонентів при розведені базового травника на швидкість ХМП і якість полірованої 

поверхні та створення ефективної методики ХМП вказаного напівпровідника. 

Для досліджень використовували монокристалічні пластини Cd0,2Hg0,8Te, площею 

0,5 см
2
 та товщиною 1,5-2 мм, які були вирізані струнною різкою з алмазним напиленням з 

вирощених методом Бріджмена злитків. Порушений шар, що утворився під час різки, 

частково видаляли механічним шліфуванням із застосуванням абразивних порошків марок 

М10, М5 та М1 у вигляді водних суспензій. Для видалення приповерхневих структурно-

дефектних шарів, що утворюються при різці та шліфуванні, проводили механічне 

полірування зразків алмазними пастами із поступовим зменшенням розміру зерна абразиву. 

Після кожного етапу механічної обробки для видалення з поверхні залишків абразивних 

порошків, частинок матеріалу та інших забруднень проводили міжопераційну очистку за 

розробленою технологічною схемою:  

промивка (Н2О дист. + ПАР) → промивка (Н2О дист.) → знежирювання (ацетон, 

С2Н5ОН) → висушування (потік сухого повітря).  

Перед проведенням ХМП з поверхні зразків, попередньо прошліфованих і механічно 

відполірованих, видаляли порушений шар товщиною 80-100 мкм універсальним травником 

на основі HNO3 – HBr – C4H6O6 (при Vпол. = 35 мкм/хв) і ретельно промивали 0,25 М 

розчином Na2S2O3 та великою кількістю дистильованої води. Травильні суміші готували 

перед початком вимірювань з 40 % HBr (ос.ч), 10,9 %-го водного розчину K2Cr2O7 і ЕГ (х.ч) 

та витримували 2 години для встановлення рівноваги хімічної реакції : 

K2Cr2O7 + 14HBr = 2CrBr3 + 3Br2 + 2KBr +7H2O 
Для проведення процесу ХМП використовували скляний полірувальник, обтягнутий 

батистом. Головну увагу звертали на стабільну структуру тканини та її механічну і хімічну 

стійкість до компонентів травника. Полірувальну суміш подавали на полірувальник 

крапельним методом з ділильної лійки із вмонтованим дозатором зі швидкістю 2-3 мл/хв при 

Т = 293 К. Потім пластини швидко вилучали із травника та одразу ж піддавали промивці для 

повного видалення з поверхні залишків травильної суміші в 0,1 М водному розчині Na2S2O3 

та дистильованій воді. Швидкість ХМП визначали за зменшенням товщини кристалу до і 

після процесу ХМП за допомогою годинникового індикатора 1-МИГП з точністю ± 0,5 мкм.  

Для експериментальних досліджень було обрано базовий поліруючий розчин (БР) 

складу (об. %): 35 K2Cr2O7 – 50 HBr – 15 ЕГ, який характеризується швидкістю хіміко-

динамічного полірування (ХДП) для Cd0,2Hg0,8Te – Vпол. = 4 мкм/хв. З метою розробки 

повільних полірувальних сумішей та зменшення швидкості ХМП (зменшення вмісту 

активного компонента) і поліпшення якості обробленої поверхні CdxHg1-xTe безпосередньо 

перед проведенням процесу ХМП до вказаного БР додавали додатково певну кількість 

модифікатора в'язкості – ЕГ. Встановлено (рис. 1), що при збільшенні додатково введеної в 

БР кількості ЕГ швидкість ХМП поступово зменшується з 19 до 0,8 мкм/хв в межах 

дослідженого інтервалу. При цьому виявлено, що при збільшенні вмісту ЕГ від 30 до 

70 (об.%) в складі травників поверхня монокристалів Cd0,2Hg0,8Te полірується і набуває 

mailto:laridae92@gmail.com


Лашкарьовські читання – 2018 

 

 29 

дзеркального блиску, а швидкість ХМП перебуває в межах 8,6 – 3 мкм/хв. При подальшому 

збільшенні вмісту в’язкого компонента в полірувальній суміші (до 90 об. % ЕГ) формується 

полірована поверхня нижчої якості (―металічний блиск‖), а швидкість ХМП падає до ~ 

1 мкм/хв. Отже, змінюючи співвідношення базового травника (БР) і ЕГ та користуючись 

наведеною залежністю, можна обирати необхідну швидкість ХМП в межах 0,8 – 19 мкм/хв. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Залежність швидкості ХМП 

монокристалів Cd0,2Hg0,8Te від вмісту 

етиленгліколю в базовому травнику 

Для оцінки якості полірування поверхні CdxHg1-xTe після ХМП застосовували методи 

металографічного аналізу (металографічний мікроскоп МІМ-6 з цифровою відеокамерою 

DigiMicro 2.0 Scale та кратністю збільшення 25× – 900×), а також атомно-силову мікроскопію 

(АСМ) (скануючий зондовий мікроскоп NanoScope IIIa Dimension 3000TM (Digital 

Instruments, США)). 

 

Рис. 2. Морфологія поверхні монокристалу 

Cd0,2Hg0,8Te після ХМП обробки в 

поліруючому розчині. 

Результати АСМ поверхні Cd0,2Hg0,8Te (рис. 2) після обробки методом ХМП 

поліруючими сумішами підтверджують високу якість оброблюваної поверхні, оскільки 

параметри її шорсткості відповідають вимогам пред’явленим до полірованої поверхні 

напівпровідникових матеріалів і не перевищують значень Rа ≤ 10 нм. 

На основі експериментальних даних розроблені нові повільні бромвиділяючі травники, 

які характеризуються високою поліруючою здатністю та низькими швидкостями травлення. 

Встановлено, що шляхом введення до складу травильних розчинів різної кількості 

етиленгліколю можна регулювати швидкість ХМП досліджуваних напівпровідників. 

Оптимізовані склади поліруючих травників та технологічні режими обробки поверхні 

можуть бути використані для контрольованого зняття тонких шарів, хімічної обробки тонких 

плівок та фінішного полірування поверхні CdxHg1-xTe а також бути основою для розробки 

повільних травників, що використовуються в технології ХМП напівпровідникових 

монокристалів та плівок. 
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Anharmonicity and Fermi resonance in the vibrational spectra of a 

CO2 molecule and CO2 molecular crystal: similarity and distinctions 
 

V.V. Nosenko, G.Yu. Rudko, A.M. Yaremko, V.O. Yukhymchuk, O.M. Hreshchuk 
 

V. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics of National Academy of Sciences of Ukraine, 41, 

Pr. Nauky, Kiev, 03028, Ukraine 

vvnosenko@ukr.net 

 

Vibrational spectra obtained either by infrared absorption or Raman scattering methods are 

an important source of information about the inner structure of molecules and solids. The analysis 

of the spectral positions of vibrational features, their intensities and lineshapes provides deep insight 

into the structure of molecular oscillators (or phonons in solids), nature of interactions and strength 

of bonding. In many cases, the analysis of vibrational spectra in the harmonic approximation gives 

excellent results. However, there are many cases when the description within this approximation 

fails. The source of the deviations from the harmonic behavior is the coupling of different 

oscillators within the same molecule or crystal due to the anharmonicity of their potential energy 

function. 

The present study addresses the important issue of anharmonism-related features in Raman 

spectra. Since the very first observations of these features in the spectra of molecules as early as 

1934 a lot of experimental and theoretical work has been done. The interpretations addressed either 

molecules or solids and, to the best of our knowledge, there is no direct comparison of 

anharmonism-related features in the vibrational spectra of the gas and solid composed of the same 

chemical species.     

In the present article we analyze, both experimentally and theoretically, Fermi resonance in 

the spectra of CO2 molecule and CO2 molecular crystal. The comparison elucidated specific 

features of two aggregate states. Pretty good coincidence of experimental data with theoretical 

results is demonstrated and the constants of anharmonic interaction are obtained. The proposed 

theoretical approach can be used to interpret the bands in the Raman and IR spectra of various 

complex molecules and crystals. 

 

mailto:vvnosenko@ukr.net


Лашкарьовські читання – 2018 

 

 31 
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В останні роки все більшу увагу привертає застосування в якості детекторів 

радіаційного випромінювання твердих розчинів на основі телуриду кадмію з невеликим 

вмістом цинку (Cd1-xZnxTe) [1]. Оскільки такі детектори мають працювати в умовах 

іонізаційного опромінення, важливо знати, наскільки змінюються параметри матеріалу і його 

поверхні під час проведення вимірів. 

В даній роботі проведені рентгенівські дослідження взаємодоповнюючими методами 

(топографії по Бергу-Баррету та двокристального спектрометра [2]) кристалів Cd0.96Zn0.04Te 

до і після -, - опромінення різними дозами. Відібрані для досліджень зразки відзначались 

високою структурною досконалістю і однорідністю. Характерний топографічний знімок 

одного із таких зразків приведений на рис. 1, на якому відсутні малокутові границі, 

двійникові ламелі та інші макродефекти, а значення напівширин кривих гойдання по 

значенням близькі до теоретичних  25 для ( 111) (Рис. 2). Із дифрактометричних даних 

слідує, що залишкові деформації по величині еквівалентні наявності в кристалах густин 

дислокацій не більше 10
4
 см

-2
. Градієнт постійної ґратки по перерізу зразків не перевищував 

- а  10
-4

 Залишковий порушений шар після хіміко-динамічної обробки поверхні [3] не 

перевищував 0.1 мкм.  

 
a) 

 
б)  

 
Рис. 1. Рентгенотопограма зразків Cd0,96Z0,04Te,  

Сu К-випромінювання:  

а) відбивання (333), б) відбивання (111). 

 

Рис. 2. Криві гойдання відбивання (111) зразків 

Cd0.96Zn0.04Te: 1- після опромінення 

(Ф=10
6
 рад.); 2 - після зняття порушеного шару 

опроміненого зразка; 3 - до опромінення. 

 

З одержаних результатів після -опромінення, можна зробити висновок, що 

збільшення дози опромінення призводить до збільшення товщини порушеного шару (до 0.2 

мкм). Це відповідним чином відображається на уширенні відбитих рефлексів СuК при 

різних порядках відбивань (Рис.2), а також на зміні форми кривих гойдання і збільшення їх 

напівширин. Після зняття даного пошкодженого шару хімічним травленням спостерігається 

зменшення напівширини кривих гойдання, ріст когерентної складової відбивання, а також 
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більш чітке зображення коселівських ліній СuК1,2, що свідчить про покращення структури 

зразків після опромінення. 

Отримані результати можна пояснити тим, що генеровані при опроміненні кристалів 

Cd0.96Zn0.04Te первинні радіаційні дефекти термічно нестабільні і достатньо рухливі. В 

процесі міграції по кристалу вони можуть анігілювати, або утворювати більш стабільні 

комплекси як один з одним, так і з домішковими атомами. При високоенергетичному -

опроміненні зароджуються переважно точкові дефекти типу Френкеля або Шотткі. Так як 

такого роду зразки містять високі концентрації дислокацій, мікродефектів і точкових 

дефектів, то дія -опромінення призводить до активізації анігіляційних процесів і більш 

рівного перерозподілу дефектів. β 

Таким чином, приведені результати досліджень у випадку дії дози -опромінення 

(Ф=10
6 

рад.), свідчать про незначні структурні зміни в кристалах твердих розчинів на основі 

телуриду кадмію, при чому ступінь їх структурної досконалості при таких дозах опромінення 

навіть дещо зростає. Це підтверджується результатами оптичних досліджень -опромінених 

зразків (Ф=10
6
 рад.), в яких спостерігається незначне зростання оптичного пропускання.  

Зміну оптичного пропускання інфрачервоного випромінювання та структури зразків 

Cd0.96Zn0.04Te викликає -опромінення дозами 10
15

-10
16

 см
-2

. Взаємодоповнюючі 

рентгенівські і оптичні дослідження показали, що в опромінених такими дозами кристалах 

відбувається збільшення концентрації радіаційних дефектів в об'ємі кристалу, про що 

свідчать зміни кривих гойдання і коефіцієнта поглинання в області краю власного 

поглинання. Такі зміни оптичних властивостей після опромінення не можна пояснити 

впливом тільки одних хвостів густини станів, що виникають внаслідок флуктуацій 

випадкового електричного поля заряджених дефектів. Зміну стану гратки в опромінених 

зразках Cd0.96Zn0.04Te можуть викликати внутрішні механічні напруги та дефекти, які 

виникли внаслідок опромінення. 
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На сучасному етапі розвитку нанотехнологій нанокомпозити привертають значну 

увагу завдяки перспективам їх практичного застосування в різних галузях науки і техніки. 

Інтерес до нанокомпозитів обумовлений широкими можливостями змінювати параметри 

матеріалу не лише за рахунок поєднання властивостей матриці та наповнювача, але і завдяки  

зміні інтерфейсних умов та маніпулювання процесами обміну енергією і/або зарядом між 

наночастинками і матрицею. Композити на базі наночастинок ZnO є привабливими з точки 

зору перспективності матеріалу для створення світло-випромінюючих пристроїв та інших 

технологічних застосувань. Для того щоб широко використовувати нанокомпозити на основі 

оксиду цинку, необхідно розробити дешеві, екологічно чисті, низькотемпературні методи 

синтезу та дослідити оптичні властивості синтезованих композитів.  

У даній роботі ми дослідили випромінювальні властивості нанокомпозитів із 

напівпровідникових наночастинок оксиду цинку в полімерній матриці полівінілпіролідону 

(ПВП). Нанокомпозити  отримували двома методами – синтезуючи наночастинки in situ 

безпосередньо в полімері, та вводячи попередньо синтезовані ex situ наночастинки в 

полімерну матрицю.   

На основі отриманих експериментальних результатів запропоновано модель 

механізмів збудження люмінесценції та випромінювання світла в досліджуваних 

нанокомпозитах. 
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 Напівпровідникові матеріали з унікальним поєднанням електричних та інших 

фізичних властивостей є основою сучасної сенсорики. В даний час одним з найбільш 

перспективних напрямків розвитку елементної бази вимірювальних систем є розробка 

напівпровідникових датчиків, зокрема датчиків температури. Вимоги до таких датчиків 

можуть бути різними, в залежності від сфери їх експлуатації.  

Одним із способів цілеспрямованої зміни властивостей напівпровідникових матеріалів 

для створення на їх основі різних елементів функціональної електроніки з необхідними 

характеристиками є прогнозований вплив радіації на напівпровідники, що є основою методу 

радіаційних технологій. До таких напівпровідників, які використовуються як сировинний 

матеріал для створення різного роду датчиків, зокрема і температури, відноситься 

монокристалічний Ge. Електрофізичні властивості опромінених монокристалів Ge 

визначаються, в основному, наявністю різного роду вторинних радіаційних дефектів, які 

виникають в результаті квазіхімічних реакцій між вакансіями, міжвузловими атомами та 

атомами хімічних домішок. Як правило, такі дефекти створюють глибокі енергетичні рівні в 

забороненій зоні напівпровідника, які можуть бути донорами або акцепторами, а також 

центрами рекомбінації для нерівноважних носіїв заряду. Температурна йонізація глибоких 

рівнів призводить до зміни концентрації носіїв струму, а отже і питомого опору 

напівпровідника. Такі напівпровідники можуть бути сировиною для виготовлення 

терморезисторів. Тому дослідження впливу утворених при опроміненні радіаційних дефектів 

на електрофізичні властивості монокристалів Ge є актуальною прикладною задачею. 

В даній роботі досліджено вплив високоенергетичного електронного опромінення 

енергією 10 Мев на електричні властивості монокристалів n-Ge, легованих домішкою сурми, 

концентрацією 5·10
14

 см
-3

. Опромінювання зразків проводилося на мікротроні М-30, 

параметри якого дозволяють формувати пучки прискорених електронів з енергіями в 

діапазоні 1 - 25 МеВ із моноенергетичністю 0,02 % та струмом до 50 мкА. В умовах даного 

експерименту опромінювання проводилося при щільності потоку прискорених електронів 

5·10
10

 см
-2

с
-1

 та кімнатній температурі (18 °С). Контроль температури здійснювався in situ за 

допомогою мідь-константанової термопари. За час опромінювання зміни температури не 

перевищували 3 °С і регулювалися шляхом обдуву парами азоту. На основі вимірювань 

ефекту Холла отримано температурні залежності питомого опору, концентрації носіїв 

струму та ефективної холівської рухливості неопромінених та опромінених різними дозами 

зразків n-Ge. За знаком ЕРС Холла було визначено, що для доз опромінювання Ф < 10
16

 см
-2

 

германій не змінював тип провідності, а при дозах Ф>2·10
16

 см
-2

 конвертував в p-тип. Раніше, 

в роботі [1], нами був визначений енергетичний спектр радіаційних дефектів, що вводились 

при вище вказаних умовах опромінення. Для нашого випадку при електронному 

опромінюванні германію в забороненій зоні виникає лише два різних енергетичних рівні: 

(Ec-0,27±0,02 еВ) та (EV+0,27±0,02 еВ), що належать А-центру. 

Для неопромінених зразків у досліджуваному діапазоні температур (180-280 К), при 

повному виснажені енергетичного рівня донорної домішки, питомий опір зростав, що 

пояснюється підвищенням ефективності фононного розсіяння зі збільшенням температури. 

Після опромінення вже при кімнатних температурах питомий опір зразків Ge був у декілька 

разів більшим у порівнянні з неопроміненими зразками і стрімко зростав при зниженні 

температури. При збільшенні дози опромінення від Ф=5∙10
15

 см
-2

 до Ф=10
16

 см
-2

 

спостерігалось зростання питомого опору зразків Ge для всього досліджуваного діапазону 
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температур. Після n-p конверсії збільшення дози (від Ф=2∙10
16

 см
-2

 до Ф=5∙10
16

 см
-2

) 

призводило до зменшення питомого опору зразків Ge для всього досліджуваного діапазону 

температур.  

Як правило, при опроміненні n-Ge γ-квантами та електронними пучками з енергією до 

5 МеВ, температурна зміна питомого опору визначається лише змінами концентрації носіїв 

струму. Аналіз температурних залежностей концентрації носіїв струму та холівської 

рухливості опромінених зразків показав, що в нашому випадку на температурну зміну 

питомого опору суттєво впливає не лише зміна концентрації носіїв струму, а й нові, 

порівняно з неопроміненими, механізми розсіяння. Проведений нами в роботі [2] 

порівняльний аналіз експериментальних та теоретичних температурних залежностей 

холівської рухливості для цих же монокристалах n-Ge, опромінених дозами Ф=5∙10
15

 см
-2

 та 

Ф=10
16

 см
-2

, дозволив встановити, що для вище вказаних умов опромінення ефективним є 

механізм розсіяння на областях розвпорядкування, флуктуаційному потенціалі, розсіюючому 

потенціалі А-центрів та напруженнях кристалічної гратки. Проведені нами розрахунки у 

роботі [1] показали, що при збільшенні дози опромінення зразків n-Ge, концентрація А-

центрів зростає. Збільшення концентрації А-центрів призводить до n-p  конверсії та 

зростання ефективності розсіяння на них. У випадку n-провідної матриці германію (Ф<10
16

 

см
-2

), області розвпорядкування, можна вважати ізолюючими включеннями, оскільки вони 

мають провідність p-типу і відділені від основного провідного середовища p-n переходом [3].  

Очевидно, що області розвпорядкування, так, як і А-центри, будуть також ефективно 

вводитись при дозах  Ф>10
16

 см
-2

. Наявність таких включень як області розвпорядкування 

після n-p конверсії германію може навіть збільшувати ефективну рухливість, у випадку, 

якщо питомий опір самих включень менший за питомий опір провідної матриці. Визначені 

експериментально температурні залежності ефективної холівської рухливості дірок в 

опромінених зразках дозами Ф=2∙10
16

 см
-2

 та Ф=5∙10
16

 см
-2

 мали характерне зростання в 

діапазоні 180-225 К та 180-230 К відповідно і при переході через максимум відбувається їх 

монотонний спад. Зростання рухливості у вищевказаних інтервалах температур пов'язане зі 

зменшенням ефективності механізму розсіювання дірок на А-центрах за рахунок їх йонізації. 

Зменшення ж рухливості при переході через максимум може бути пов'язане як з 

підвищенням ефективності фононного розсіяння так і з підвищенням ефективності розсіяння 

на областях пружних деформацій, утворених навколо  дефектів. Зі збільшенням дози 

опромінення до Ф=5∙10
16

 см
-2

, абсолюнта величина ефективної холівської рухливості дірок 

також збільшувалась, порівняно з ефективною холівською рухливістю опромінених дозою 

Ф=2∙10
16

 см
-2

.Таке збільшення може свідчити про те,  що   після n-p конверсії області 

розвпорядкування мають менший, порівняно з провідною матрицею, питомий опір. Цікавим 

виявився той факт, що при дозі опромінення Ф=5∙10
16

 см
-2

 зразків n-Ge у діапазоні 

температур 230-270 К ефективна холівська рухливість дірок за абсолютною величиною 

виявилась більшою, ніж холівська рухливість електронів у неопроміненому зразку.   

Тобто, використовуючи електронне опромінення енергією 10 МеВ нам вдалося не лише 

підвищити термічну чутливість германію, а й збільшити ефективну рухливість носіїв струму. 

Отримані результати можуть бути цікавими, в першу чергу, з прикладної точки зору, адже 

для створення різного роду сенсорів та датчиків температури, потрібні матеріали з 

відповідними функціональними властивостями, серед яких варто виділити високу 

температурну чутливість та швидкість передачі сигналу. 
1. S. V. Luniov, A  I  Zimych, P  F  Nazarchuk et al Determination of parameters of radiation defects in single 
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2. S. V. Luniov, A. I. Zimych, P. F. Nazarchuk, V. T. Maslyuk, I. G. Megela. The impact of radiation defects on 

the mechanisms of electron scattering in single crystals n-Ge// Journal of physical studies -2015. - 19, N. 4 – P. 4704-

4710. 
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Дихалькогеніди кремнію (SiS2, SiSe2) належать до небагатьох бінарних сполук, які 

можуть бути одержані як в кристалічному, так і в склоподібному станах. Багато важливих 

властивостей упорядкованої й розупорядкованої фаз, а також суперіоніків синтезованих на їх 

основі, обумовлені особливостями їх електронної будови, яка ще до сих пір практично 

невивчена. Тому дослідження електронно-енергетичної будови одновимірної (1D) та  

двовимірної (2D) кристалічних фаз  SiSe2 є актуальною задачею.  

У даній роботі першопринципним методом теорії функціонала густини виконані 

розрахунки електронної структури, густин станів, розподілу електронної густини і оптичних 

функцій: дійсної ε1 та уявної ε2 частин діелектричної проникності, коефіцієнтів відбивання R, 

поглинання  і заломлення n, оптичної провідності  = 2/4 ( – частота світла) 

моноклінної та ромбічної фаз SiSe2. 

Кристалічна структура поліморфних фаз. На теперішній час надійно встановлено 

існування двох поліморфних фаз SiSe2: високотемпературної (HT) ромбічної фази, симетрія 

якої описується просторовою групою Ibaт, з параметрами ґратки: a = 9.669 Å, b = 5.998 Å,  

c = 5.851 Å, Z = 4 [1]; та низькотемпературної (LT) моноклінної фази, з параметрами ґратки: 

a = 6.250 Å, b = 16.916 Å, c = 6.134 Å,  = 100.646, Z = 8, ПГ P21c [2].   

Високотемпературну ромбічну модифікацію отримують прямим сплавленням 

елементарних компонент, взятих в стехіометричному співвідношенні, при температурі  

1250 K. Із газової фази виростають голкоподібні кристали. Основним структурним 

фрагментом кристалічної структури HT-SiSe2 є витягнуті уздовж осі с нескінченні ланцюжки, 

сформовані реберно-ув'язаними тетраедрами [SiSe4]. В елементарній комірці наявні два 

нееквівалентні ланцюжки. Низькотемпературну моноклінну модифікацію автори [2] 

синтезували шляхом твердофазної реакції подрібнених, старанно перемішаних порошків 

кристалічного кремнію і селену, взятих в стехіометричному співвідношенні у графітизованих 

кварцових ампулах. Температура синтезу становила 673 K, а тривалість процесу два тижні. В 

результаті виростали коричнево-червоні кристали. Кристалічна структура LT-SiSe2 містить 

два типи  тетраедрів [Si1Se4] і [Si2Se4], які формують елемент структури – частину ланцюжка, 

що містить чотири реберно-ув'язаних  тетраедри, як це має місце у високотемпературній фазі. 

Тетраедри [Si1Se4], ув’язані між собою спільними ребрами, знаходяться в центральній 

частині цього елемента ланцюжка, а до нього зліва і справа примикають по одному тетраедру 

[Si2Se4], які також ув’язані по ребру. Такі елементи ланцюжка через спільні вершини 

тетраедрів [Si2Se4] ув’язуються з двома такими ж самими сусідніми ланцюжками, що в 

результаті приводить до формування сильно гофрованих тришарових пакетів Se–Si–Se. 

Електронна структура. Порівняння електронних структур високо- і 

низькотемпературної фаз диселеніду кремнію показує, що електронна підсистема 

виявляється досить стабільною при переході від одновимірної голкоподібної до двовимірної 

шаруватої  структури.  

В електронному спектрі обох кристалів наявні три дозволені валентні підзони (рис. 1), 

що вказує на формальну схожість між їх енергетичними структурами. Найбільшу 

статистичну вагу в електронних структурах HT- і LT-SiSе2 мають електронні Se4s-стани, які 

формують саму низькоенергетичну підзону валентної зони. Крім s-станів селену в цю 

підзону, незначний внесок дають 3s-стани Si у її нижню частину, та 3p- і 3d-стани Si – в її 

верхню частину. Середня зайнята підзона формується в основному 3s-атомними орбіталями 
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кремнію, гібридизованими з Sе4р-орбіталями, з незначною домішкою 3р-станів Si та 4s-

станів Sе. Ці електронні стани забезпечують міцні ковалентні зв'язки Si–Sе у тетраедрах 

[SiSе4]. Найбільш складною за будовою є верхня підзона зайнятих станів, яка має змішаний 

характер за участю гібридизованих Sе4р-станів і Si3p-, 3d-станів. У цій енергетичній області 

можна виділити дві смуги станів. Вершина валентної зони формується неподіленою парою 

4р-станів селену, а при переміщенні вглиб від верха валентної зони спостерігається 

гібридизація Sе4р-станів і Si3p-, 3d-станів. Нижня частина цієї верхньої підзони сформована 

за рахунок майже однакових внесків Sе4р-станів і Si3p-станів. В обох фазах електронна 

низькоенергетична структура незаповнених електронних станів формується 4р-, 4d-станами 

селену та 3s-,  3р-,  3d-станами кремнію. 
 

     
 

Рис. 1. Повна та локальні парціальні густини електронних станів ромбічної (а)  

і моноклінної (б) фаз SiSe2. 
 

Разом з тим, необхідно відмітити, що трансформація кристалічної будови при 

переході від одновимірної LT-фази до двовимірної HT-фази SiSе2 певним чином 

відображається на їх зонній структурі, що проявляється в кількості дисперсійних віток у 

валетній зоні та місць локалізації абсолютного максимуму валетної зони і мінімуму зони 

провідності. Згідно виконаних розрахунків, кристал HT-фази є непрямозонним 

напівпровідником з шириною забороненої зони Egi = 1.53 еВ, а кристал  LT-фази – 

прямозонним  з Egd = 2.35 еВ.  

Із аналізу карт просторового розподілу густини валентного заряду випливає, що  

природа міжатомних взаємодій у поліморфних фазах SiSе2 має комбінований характер і 

включає ковалентну, іонну та ван-дер-ваальсову складові хімічного зв’язку. В результаті 

взаємодії кремнію і селену   електронний заряд перерозподіляється від атомів кремнію на 

атоми селену уздовж лінії зв’язку Si–Sе, забезпечуючи ковалентну складову хімічного 

зв’язку всередині тетраедрів [SiSе4]. Передача атомами кремнію частини свого валентного 

заряду атомам селену сприяє гібридизації Si3s, 3p -орбіталей з Sе4p-орбіталями. 

 

1. Peters J., Krebs B. Silicon disulphide and silicon diselenide: a reinvestigation // Acta 

Cryst. B.-1982.-38, N 4.-P.1270-1272. 

2. Wang J.,  Marple M.,  Lee K.,  Sen S.,  Kovnir K. Synthesis, crystal structure, and 

advanced NMR characterization of a low temperature polymorph of SiSe2 // J. Mater. 

Chem. A.-2016.-4, N 29.-P. 11276-11283. 
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Розвиток сучасної наноелектроніки в напрямку суттєвого зменшення елементів 

висуває підвищені вимоги до стану приповерхневого шару кремнієвих структур. Адже 

нестабільні процеси, що виникають на границях поділу під впливом зовнішніх чинників 

визначають експлуатаційні параметри даних елементів. Ще донедавна вважалось, що 

кремній для потреб сонячної енергетики може володіти певним спектром неконтрольованих 

домішок, які суттєво не впливають на стабільність сонячних елементів. Однак наявність 

точкових та лінійних дефектів може суттєво впливати на активність поверхні вцілому. Це 

може відобразитись на ефективності та довговічності цих елементів за дії слабких 

електромагнітних полів, зокрема. 

Метою роботи було сформувати поверхнево-бар’єрну (ПБС) та світловипромінюючу 

структуру (СВС) на основі p-Si з різною концентрацією дислокацій на поверхні 

напівпровідникової підкладки та дослідити зміну їх електрофізичних та оптичних 

характеристик під впливом Х-випромінювання.  

Для досліджень використовувався монокристалічний кремній р-типу провідності 

КДБ-24, призначений для сонячної енергетики. 

Пластична деформація відбувалася за температури 1000 К та тиску 10
7
 Па. На 

поверхні (111) кристалів p-Si одержали розподіл концентрацій дислокацій від 10
2
 до 10

7
 см

-2
. 

На ділянках з концентрацією 10
2
, 10

4
, 10

5
, 10

7
 см

-2
 формувались ПБС типу Шотткі.  

Аналізувались зміни поверхневого опору монокристалів кремнію, вольт-фарадні 

характеристик (ВФХ), густина поверхневих станів (ПС) та електролюмінесценція СВС.  

Зі зростанням концентрації дислокацій спостерігається зростання поверхневого опору 

кремнію. Причиною є процес гетерування основних носіїв заряду лінійними дефектами. З 

ростом величини дози Х-опромінення опір p-Si додатково збільшується. Причому величина 

опору R є прямопропорційною до кореня квадратного із дози опромінення. 

Опір неопромінених та опромінених зразків ―сонячного‖ кремнію при пружному 

стиску зменшується. Зменшення опору кристалів кремнію зі збільшенням навантаження 

пов’язано із зменшенням поздовжньої ефективної маси важких дірок та відповідним 

збільшенням їхньої рухливості при стиску.  

Аналіз ВФХ та ПС опромінених ПБС на основі бездислокаційних зразків ―сонячного‖ 

кремнію (10
2
 см

-2
) підтвердив існування двох конкуруючих радіаційних процесів: радіаційно-

стимульоване впорядкування дефектної структури приповерхневого шару (D < 390 Гр) та 

генерації дефектів (D > 390 Гр).  

Зі зростанням концентрації дислокацій більше 10
4
 см

-2
 спостерігається певна 

немонотонність накопичення заряду на межі поділу Si-SiO2, що пов’язана з додатковим 

впливом механічного поля дислокацій та електричного поля хмарини Коттрела на Х-

стимульовані зміни параметрів даних структур. 

Показано, що методами пластичної деформації та високотемпературного відпалу в 

кисневій атмосфері генеруються високі концентрації дислокацій на поверхні (111) кремнію. 

Це дозволяє створювати високоефективні випромінювальні Al-Si(p) структури. 
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Синтез наночастинок сполук цинку 
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Оксид цинку ZnO та сульфід цинку ZnS –широкозонні напівпровідники групи А
2
В

6
. 

Через поєднання оптичних, п’єзоелектричних властивостей матеріали є перспективними для 

створення на їх основі широкого ряду оптоелектронних пристроїв – лазерів, світлодіодів, 

перетворювачів, давачів що працюють у жовто-зеленому, синьому та ультрафіолетовому 

діапазоні. Електролюмінофори на основі сульфіду цинку, активовані Al, Cl, B, мають високі 

показники яскравості та колірності для комерційного використання [1]. Прозорість ZnO у 

видимому діапазоні дозволяє створити на його основі прозорі контакти для фотовольтаїки, 

тонкоплівкові прозорі транзисторні ключі для TFT-екранів, УФ-фільтри тощо.  

Низькорозмірні матеріали отримують різними методами, серед яких: молекулярно-

променева епітаксія, газофазне осадження, золь-гель методи, метал-органічне осадження, 

хімічні методи. Електролітичний метод синтезу наночастинок не потребує високих 

температур, вакууму, дороговартісного обладнання. 

Нанокристалічні порошки сполук цинку отримані у скляному електролізері з 

циліндричними цинковими електродами. Як електроліт були використані розчини у 

дистильованій воді: тіосульфату натрію (кристалогідрат Na2S2O3·5H2O), сульфіту натрію 

(Na2SO3) та натрію сірчистого 9-водного (Na2S·9H2O). Концентрації речовин були підібрані 

так, щоб вміст сірки у розчинах був однаковий. Живлення електролізера здійснювалося від 

стабілізованого джерела постійного струму. Густина струму в експериментах становила 

1.310
-2

 А/cm
2
. Температуру електроліту у серії експериментів змінювали у межах від 

кімнатної до 100С. Тривалість 

синтезу становила 3 години, з 

реверсом напряму струму кожні 

30 хв. Після закінчення синтезу, 

отримані зразки фільтрувалися 

за допомогою паперового 

фільтра, промивалися 

п'ятикратним об'ємом 

дистильованої води і 

висушували при кімнатній 

температурі. 

Структурні рентгенівські 

дослідження виконані при 

кімнатній температурі на 

дифрактометрі ДРОН-4 з 

використанням CuKα 

випромінювання. Сканування 

проводилося при фокусуванні 

по Бреггу-Брентано (θ – 2θ). 

Анодна напруга, струм, крок 

сканування дифрактограми і час 

експозиції становили 41 kV, 

21 mA, 0,05 і 5 c відповідно. Для зразків, отриманих за кімнатної температури, були 

визначені розміри частинок методом Дебая-Шеррера [2]. 

Р

ис. 1. Дифрактрограма зразків отриманих за температур: а) 

18С; б) 100С. Електроліт – розчин Na2S2O3·5H2O  
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При використанні електро-

літу що містить тіосульфат натрію 

(рис.1а), на дифрактограмі 

реєструються рефлекси з кутовим 

положенням 2θ: 28.4, 47.9 і 55.2, 

які індексуються відповідно як 

(111), (220) і (311) ZnS кубічної 

сингонії (цинкова обманка). Значна 

півширина рефлексів свідчить про 

малі розміри частинок. Крім того, 

на дифрактограмі присутні 

інтенсивні рефлекси гідроцінкіту з 

кутовим положенням 12.8, 29.4, 

33.0, 59.4. При збільшенні 

температури синтезу до 100С 

(рис.1,б), спостерігаються рефлекси 

притаманні гексагональній сингонії 

оксиду цинку. Рефлекси характерні 

для гідроцинкіту – відсутні. Розмір 

частинок ZnS становить 1.8нм.  

Використання електроліту 

на основі сульфіту натрію (рис. 2,а), 

призвело до появи рефлексів з 

кутовим положенням 2θ: 31.8, 

34.5, 36.4, 47.6, 56.7 і 62.8, що 

відповідають (100), (002), (101), 

(102), (110), (103) гексагональної 

сингонії оксиду цинку, присутні 

рефлекси характерні для сульфіду 

цинку (2θ: 28.0, 47.6 і 55.1), 

гідроцінкіту (2θ: 12.5, 29.6, 33.1, 

59.7). При збільшенні температури 

синтезу від кімнатної до 100С 

(рис.2,б), інтенсивність рефлексів 

ZnO суттєво збільшилась, а 

рефлекси гідроцинкіту – відсутні. 

Розмір нанокристалітів становить 

1.6нм, а гідроцинкіту – 2.3нм. 

На рис.3 зображені 

дифрактограми синтезованого порошку у розчині Na2SO3. З аналізу рефлексів можна зробити 

висновок, що за кімнатної температури отримано суміш гідроцинкіту та ZnO, а за 

температури близько до 100С практично чистий оксид цинку. Розмір частинок оксиду 

цинку становить 25.1нм. 

 

1. Князев И.А., Костенков Н.В., Романов Э.А., Федотова И.В. Структура и 

оптические спектры пропускания напыленных при низких температурах 

нанокомпозитных пленок ZnS−SiO2. // ФТП.–2015.–49. C. 1371–1375. 

2. Mote, V.D., Purushotham, Y., Dole, B.N. Williamson-Hall Analysis in Estimation of 

Lattice Strain in Nanometer-Sized ZnO Particles. Journal of Theoretical and Applied 

Physics.–2012.– 6:6. P. 1-8. 

Рис. 2. Дифрактрограма зразків отриманих за температур: 

а) 18С; б) 100С. Електроліт – розчин Na2S·9H2O 

Рис. 3. Дифрактрограма зразків отриманих за температур: 

а) 18С; б) 100С. Електроліт – розчин Na2SO3 
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Фізичні властивості шаруватих матеріалів інтенсивно вивчаються протягом багатьох 

років внаслідок їх можливого практичного застосування [1-2]. Дані кристали складаються з 

окремих пластин з сильним (ковалентним) зв’язком між атомами всередині шарів. Зв’язок 

між шарами слабкий, переважно ван-дер-ваальсівського типу, що призводить до легкого 

формування дефектів та до вираженої анізотропії їх властивостей [1]. Вивчені деякі бінарні і 

потрійні напівпровідникові шаруваті структури, такі як InSe, GaSe, GaTe, TlInSe2, TlInS2, 

TlGaSe2 і т. д. Вони вже довели свою застосовність в фізиці твердого тіла, наприклад для 

оптоелектронних пристроїв [2]. Велика увага приділена халькогенідам талію внаслідок їх 

низької розмірності, фотопровідних властивостей, ефектів пам’яті та оптичної генерації 

другої гармоніки [1]. 

Визначення потенціалу застосування нових напівпровідникових матеріалів в фізиці 

твердого тіла потребує вирощування та вивчення фізичних властивостей нових матеріалів. 

Тому даній роботі проведено дослідження кристалів TlGaSe2 легованих Zn та проведене 

порівняння оптичних властивостей з раніше дослідженими кристалами TlGaSe2. 

Метою нашої роботи було дослідження впливу зміни складу сполуки твердих 

розчинів системи TlGaSe2: Zn (2mol%ZnSe) на їх оптичні властивості, що дає важливу 

інформацію про природу та спектр енергетичних рівнів, локалізованих у забороненій зоні 

досліджуваних напівпровідників та про їх зонну структуру. 

Кристали TlGaSe2 та TlGaSe2: Zn (2mol%ZnSe) вирощувались методом Бріджмена 

Стокбаргера. Одержані монокристалічні злитки TlGaSe2 і TlGaSe2: Zn складали 12 мм в 

діаметрі та довжиною близько 75 мм. На поверхні злитків не було виявлено тріщин або 

порожнин. 

Для оптичних досліджень зразки були отримані шляхом послідовного відшаровування 

вздовж площин спайності. Свіжосколоті кристали мали дзеркальні поверхні і не потребували 

подальшої обробки. Для проведення оптичних досліджень використовувалось 

неполяризоване світло, що падало нормально до шарів. 

Для дослідження ширини забороненої зони та міжзонних оптичних переходів 

проведено дослідження спектрального розподілу коефіцієнта поглинання при температурах 

100, 150, 200, 250, 300 К.  

Коефіцієнт оптичного поглинання   h  в залежності від енергії фотона, що 

потрапляє на зразок, розраховувався з вимірювань пропускання використовуючи 

співвідношення (1) [2]: 

   
 dR

dR
T





2exp1

exp1
2

2




       (1) 

де T=I/I0 - коефіцієнт пропускання, R – коефіцієнт відбивання (R = 0.2605) [1],  α – коефіцієнт 

оптичного поглинання (cм
-1

), d – товщина зразка. Коефіцієнти оптичного поглинання 

визначені для всіх температур з використанням значень R при кімнатній температурі, 

зроблене припущення, що зміна температури від 10 до 320 К призводить до незначної зміни 

R [2]. Для усунення багатократного відбивання та інтерференційних смуг зразки були 

поставлені під невеликим кутом по відношенню до падаючого пучка. 

Типові спектри, отримані при 100, 150, 200, 250 і 300 К для кристалу TlGaSe2: Zn 

представлені на рис 1.  



Лашкарьовські читання – 2018 

 

 42 

1.9 2.0 2.1 2.2
0

200

400

600

800  T = 100 K

 T = 150 K

 T = 200 K

 T = 250 K

 T = 300 K

A
b

so
rp

ti
o

n
 c

o
ef

f.
 (

cm
-1
)

Photon energy (eV)

 

1.9 2.0 2.1 2.2 2.3
0

200

400

600

800

b

TlGaSe
2
:Zn

 T=100K

 T=300K

TlGaSe
2

 T=100K

 T=300K

A
b
so

rp
ti

o
n
 c

o
ef

f.
 (

cm
-1
)

Photon energy (eV)

 
Рис. 1. a) Типові спектри поглинання при 100, 150, 200, 250, 300 K для TlGaSe2: Zn; b) 

типові спектри поглинання при 100 K і 300 K для TlGaSe2 і TlGaSe2: Zn 

 

Аналіз експериментальних даних для зразків TlGaSe2 та TlGaSe2: Zn дає коефіцієнти 

поглинання для TlGaSe2 і TlGaSe2: Zn, які становлять від 20 до 850 см
-1

 і 30 і 800 см
-1

 

відповідно (див. рис 1 (a) та (b)) в температурному діапазоні 100-300 К. Як видно (рис.1) 

спектри поглинання TlGaSe2: Zn зміщені в більш низьку енергетичну область в порівнянні з 

TlGaSe2. 

Для кристалів TlGaSe2:Zn експоненційна область (хвіст Урбаха) спостерігається в 

діапазоні коефіцієнта поглинання 60 ÷ 130 cм
-1

. Екстраполяція коефіцієнта поглинання при 

різних температурах призводить до кривих збіжності. Точка збіжності відповідає ширині 

забороненої зони Eg0  при T = 0 K. Точка збіжності, має координати (Eg0, 0) = 2.17 eВ, 

2500 cм
-1

. Ці результати показують, що спектри поглинання кристалів TlGaSe2:Zn 

підпорядковуються правилу Урбаха.  

Параметр крутизни, характеризує крутизну прямої лінії поблизу краю поглинання. 

Емпірично він виражається як функція від температури [1]: 

     kThvthhvkTT pp 2//20  ,     (2) 

де phv  − середня енергія фононів, які пов’язані з хвостами Урбаха [1], 0  − температурно 

незалежний, але залежний від матеріалу параметр, який обернено пропорційний силі 

взаємодії g  між електронами/екситонами і фононами за формулою [2 ]:  
1

03/2  g ;      (3) 

Енергія Урбаха та параметр крутизни збільшується зі збільшенням температури від 

100-300 К. Вважаємо, що це пов’язано з перезарядкою дефектних центрів під час зниження 

температури, яка веде до нейтралізації частини заряджених дефектів і зменшення їх впливу 

на випадкову модуляцію електричного поля в зразку [2].  

Отримані дані можуть забезпечити корисну інформацію для вивчення зонної 

структури, а також допомогти в досліджені потенційних оптико-електронних застосувань 

кристалів TlGaSe2: Zn. 

1. І. Кітик, Г. Мирончук, О. Парасюк, С. Данильчук, В. Божко, О. Замуруєва. Оптичні 

властивості кристалів Tl1-xIn1-xSnxSe2 (x=0; 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 05)// Наук. вісн. Cхідноєвроп. нац. 

ун-ту ім. Лесі Українки. Сер. Фіз. науки. – 2013. – 2 (251). – С. 3–10. 

2. 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. Structural and Optical Features of 

Novel Tl1-xIn1-xGexSe2 Chalcogenide Crystals// Opt. Mater. – 2014. – 37. – P. 614–620. 
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Напівпровідникові наночастинки на основі структури шпінелі [1] є перспективним 

матеріалом для використання в промисловості та в різноманітних сферах наукових 

досліджень. Дані сполуки із загальною формулою АВ2О4, де А двовалентний метал та В 

тривалентний метал, в залежності від складу проявляють каталітичні, фотокаталітичні, 

фотоелектричні, магнітні, парамагнітні, адсорбційні та інші властивості. Наночастинки 

структури АВ2О4 є перспективними для використання в медицині для лікування 

онкозахворювань (біомітки, цілеспрямована доставка ліків); для виробництва датчиків та 

сенсорів токсичних газів, датчиків вологості; в каталізі та фотокаталізі, для очищення води 

та ін. Яскравими прикладами даних сполук є ZnCr2O4, NiFe2O4, CoFe2O4, ZnCo2O4. Кожний з 

них володіє певним набором вище згаданих властивостей, які залежать не тільки від складу 

сполуки але і також від розміру та форми наночастинок. До прикладу сполука ZnCr2O4 

володіє сильними каталітичними та фотокаталітичними властивостями, а також є 

напівпровідником p – типу. Проте комплексного дослідження впливу хімічного складу та 

форми наночастинок ZnCr2O4 на їх властивості в літературі не описано.  

В праці [2] авторами попередньо визначено можливі структурні форми судячи з піків 

отриманих на рентгенівських дифрактограмах для зразка ZnCr2O4 . Пізніше в роботі [3] було 

синтезовано наночастинки ZnCr2O4 які мали передбачену раніше морфологію [2]. Проте в 

жодних із даних статей не досліджували можливість отримання наночастинок ZnCr2O4 із 

однорідною формою та незначним розкидом за розмірами. Тому перед нами постало 

завдання синтезувати наночатинки з визначеною морфологією та розмірами, а також 

перевірити можливість варіації форми в залежності від температурних параметрів обробки 

зразків.  

Для синтезу наночастинок ZnCr2O4 був обраний золь-гель авто-комбустивний метод. 

В якості хелатного/зв’язуючого агента було використано декілька сполук, а саме: гліцин, 

гексаметилентетрамін, тартратну кислоту та глюкозу. В результаті дослідження методом 

просвічуючої електронної мікроскопії (ПЕМ) отриманих наночастинок ZnCr2O4 встановлено, 

що найменшого розкиду за розмірами вдалося отримати для зразків синтезованих із 

використанням тартратної кислоти.  

Порівняння отриманих ПЕМ зображень для зразків синтезованих із використанням  

 
Рис. 1 ПЕМ зображення із шкалою 50 нм для наночастинок ZnCr2O4 синтезованих із 

використанням тартратної кислоти. 
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тартратної кислоти та гексаметилентетраміну наведено на (рис. 1 та рис. 2). Із рис. 1 видно, 

що в зразках отриманих шляхом використання тартратної кислоти переважають 

наночастинки сферичної та кубічної форми, а їх розміри складають 40 – 50 нм на відміну від 

інших зразків де розкид за розмірами та формами є більшим ніж для зразка синтезованого з 

використанням гексеметилентетраміну (рис.2) де присутні сфери, куби та октаедри, причому 

останні мають розміри від 120 до 160 нм, а сферичні частинки близько 50 нм.  

Таким чином, провівши дослідження розмірів та морфології для зразків наночастинок 

ZnCr2O4  встановлено, що найменшого розкиду за розмірами та формою досягнуто для 

зразків синтезованих із використанням тартратної кислоти. Для даного матеріалу було 

проведено подальші дослідження впливу температурної витримки на розмір та форму 

наночастинок. 

 

  
 

Рис. 1 ПЕМ зображення із шкалою 100 нм для наночастинок ZnCr2O4 синтезованих із 

використанням гексаметилентетраміну. 
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Для уточнення параметрів елементарної комірки і координат атомів в ізотропному 

тепловому наближенні було застосовано метод Рітвельда. Кристалічна структура Tl4HgI6 

представлена в роботі [1] була використана в якості моделі. Результати уточнення наведені в 

таблицях 1 і 2, і на рис. 1. 
 

Таблиця 1. Кристалографічні дані для Tl4HgI6 
Compound Tl4HgI6 

Space group P4nc 

a (nm) 0.94436(6) 

c (nm) 0.92562(7) 

Volume (nm
 3
) 0.8255(2) 

Radiation and wavelength CuKα, λ=1.54185 Å 

Diffractometer Powder DRON 4-13 

Mode of refinement Full profile 

Calculated density (g/cm
3
) 7.159(2) 

2 and sin/ (max) 100.05 and 0.497 

R(intensity) and R(profile) 0.0589 and 0.1407 

 

Таблиця 2. Атомні позиції для Tl4HgI6 

Atom Wyckoff  site x y z Biso×10
2
,
 
nm

2
 

Tl 8c 0.149(2) 0.646(2) 0.263(4) 1.20(4) 

Hg 2a 0 0 0.010(4) 4.6(2) 

I1 2a 0 0 0.2908(8) 0.8(2) 

I2 2a 0 0 0.7252(7) 0.8(2) 

I3 8c 0.1470(3) 0.3333(3) 0.013(3) 1.14(8) 

 

 
Рис. 1. Експериментальні та теоретичні дифрактограми сполуки Tl4HgI6. 

 

Кристалічна структура сполуки може бути представлена у вигляді упаковки шарів 

перпендикулярно до головної осі, як показано на рис. 2. Особливістю є те, що атоми Hg 

розташовані в А шарах, і атоми талію тільки в В шарах. Розміщення катіонів та аніонів добре 

узгоджується з валентністю катіонів.  
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Рис. 2. Атоми Tl і Hg в структурі Tl4HgI6 

 

Координаційне оточення катіонів, представлене на рис. 3 показує, що центральні 

атоми багатогранників мають асиметричне оточення атомів йоду. У той час як 

координаційне оточення атомів Hg в деформованому октаедрі лише злегка сплющене уздовж 

головної осі і атоми Tl демонструють істотні відмінності в міжатомних відстанях. Така 

координації між усіма атомними катіонами може вказувати на наявність цікавих оптичних 

характеристик в Tl4HgI6. 

 
Рис. 3. Координаційне оточення і відстані катіонів йоду в структурі Tl4HgI6 

 

Детальні результати досліджень властивостей монокристалів Tl4HgI6 [2], Tl10Hg3Cl16 

[3], Tl4HgBr6 [4] викладені в перечислених роботах.  
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P.M. Fochuk, A.O. Fedorchuk, S.I. Levkovets, O.M. Yurchenko, L.V. Piskach. Materials 

Chemistry and Physics. 187 (2017) 156-163. 

3. O.Y. Khyzhun, M. Piasecki, I.V. Kityk, I. Luzhnyi, A.O. Fedorchuk, P.M. Fochuk, S.I. 
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I.V. Kityk, O.Y. Khyzhun, M. Piasecki. Inorganic Chemistry. 55 (2016) 10547−10557. 



Лашкарьовські читання – 2018 

 

 47 

Фотолюмінесцентні властивості та наномасштабна морфологія 

композитів SiO2:C  
 

Д.В. Кисіль
1
, А.В. Васін

1,2
, О.Ф. Ісаєва

1
, Д.В. Вірний

3
, Г.Ю. Рудько

1
, С.В. 

Севостьянов
4
, В.А. Тьортих

4
, Ю.П. Пирятинський

5
, О.М. Назаров

1
, В.С. 

Лисенко
1
 

 
1
 Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, пр. Науки, 41, Київ 

03028, Україна
 

E-mail: kdmitr93@gmail.com
 

2 
НТУУ “КПІ ім. Ігоря Сікорського”, пр. Перемоги, 37, Київ 03056, Україна 

3
 Національний університет “Києво-Могилянська академія ”, вул. Г. Сковороди, 2, 

Київ 04070, Україна 
4
 Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України, вул. Генерала Наумова, 17, 

Київ 03164, Україна 
5
 Інститут фізики НАН України, пр. Науки, 46, Київ 03028, Україна 

 

В роботі проводиться аналіз світловипромінювальних властивостей нанокомпозитів 

SiO2:C та аналіз їх кореляцій з характером міжатомних зв’язків на поверхні наночастинок 

SiO2, та наномасштабної морфології вуглецевих преципітатів. 

Останніми роками повідомлялося, що наноструктуровані SiO2:C матеріали, 

демонструють інтенсивну фотолюмінесценцію (ФЛ) у ближній ультрафіолетовій та видимій 

областях [1-4]. Була висунута гіпотеза [2,4], що світловипромінювальні центри пов’язані із 

вуглецевими преципітатами у вигляді субнанометрових кластерів та/або наночастинок. В 

даній роботі були проведені подальші дослідження природи ФЛ та структурної ідентифікації 

випромінювальних центрів в нанокомпозитних карбонованих матеріалах SiO2:C, які були 

синтезовані із використанням пірогенного кремнезему в якості морфологічної матриці 

(нанопорошок SiO2 із розміром частинок близько 10-15 нм, питома поверхня 295 м
2
/г), та 

фенілтриметоксисилану в якості вуглеводневого прекурсору. Після хімічної обробки 

пірогенного кремнезему у парах фенілтриметоксисилану, проводився термічний піроліз в 

протоці чистого азоту в температурному діапазоні 500 – 650 °С. Спектральні та кінетичні 

властивості аналізувалися за допомогою ФЛ спектроскопії випромінювання та збудження, а 

також роздільної у часі спектроскопії ФЛ. Проведена структурна ідентифікація вуглецевих 

преципітатів методом електронної мікроскопії високої роздільної здатності у комбінації з 

коливальною спектроскопією в інфрачервоній області. Вивчено ефект зміни реакційної 

здатності поверхні частинок пірогенного кремнезему шляхом додаткової гідратації на 

світловипромінювальні властивості SiO2:C матеріалів. Запропоновано деталізована модель 

світловипромінювальних центрів та механізм їх формування при даному методі синтезу. 
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SiO2: C layers // Phys. Status Solidi A.-2012.-209.-P. 1015–1021. 
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Attolini G., Salviati G. Carbon doped SiOx nanowire with a large yield of white emission 

// Nanotechnology.-2014.-25.-P. 185704(1-8). 

4. Vasin A.V., Adlung M., Tertykh V.A., Kysil D., Rudko G., Gallis S., Nazarov A.N., 
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During many years SERS method is very actively used for a study of the surface solids what 

is seen from special issue [1, 2] and review articles, [3]. Recently new review article [4] was 

dedicated this problem where achievements in this field were analyzed for the last forty years. 

In SERS experiments was observed that certain molecules adsorbed on specially prepared 

metal surfaces demonstrate the anomalous intensity of light scattering exceeds by a factor of 10
5
-

10
6
. It gives the possibility to study in details the vibration spectra of adsorbed on surface molecules 

even if its concentration is small enough. 

Spectroscopy of an organic molecule adsorbed on the surface of the crystal is studied by 

using the many particle approaches. The interaction between electrons and vibration of a molecule, 

so as the interaction of crystal electrons, between each other and with an electron of a molecule is 

taken into account. Molecules adsorbed on the surface is supposed do not interact one with another 

directly but such interaction arises by electrons of crystal. All noted interactions give rise to a very 

complicated dependence of spectrum. Because all molecules are arbitrary distributed on the crystal 

surface the symmetry of system molecule-crystal film is small, C1, and so all forbidden rules for 

absorption and Raman scattering (RS) processes are identical. Numerical simulation the frequency 

dependence of absorption coefficient, obtained in the framework of micro-approach with using of 

Green function method, showed that at some relations between energy excitation of molecule gap 

between electron bands of crystal film and position of Fermi level can result in the significant 

enhancement of absorption (or RS), relative to free molecule, in complex molecule-crystal film. 

However, the enhancement is not so great, as it was predicted in electro-dynamical approach.  

In Hamiltonian of studied system molecule-crystal we take into account interactions of all 

electrons, molecule and crystal film one with another and with cores, in particular, the interactions 

between electrons of crystal are included too. For simplicity, we suppose two-dimensional crystal 

film, a structure that allows avoiding the effects of specular reflection.  

Influence of crystal film on a spectrum of ensemble molecules adsorbed on its surface was 

considered by using the micro approach. It was shown that influence of film can be significant if 

energy levels of molecule are placed inside of electron bands crystal film. The interaction between 

electrons of a molecule and film gives rise to significant enhancement of absorption or Raman 

scattering in the region of electron transition of adsorbed molecule. The analysis shows that even if 

molecules do not interact directly one with another they will interact by means of electron field of 

film. Developed micro-approach gives possibilities to determine the parameters of crystal film and 

molecule at which such enhancement can take place.  
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Chalcogenide glass (ChG) materials with improved exploitation properties are important for 

novel applications [1]. Optimized defect inner-pore structure of basic GeS2-Ga2S3 ChG  defines 

their final glassy-like state – its extended functionality connected with the possibility to 

accommodate outer atoms and their groups. It is of high importance that by controlled halide (CsCl) 

addition these ChG can be easily transformed in chalcogenide ceramics transparent in IR region [2]. 

In this work, we are analyzing optical properties and void structure of as-prepared and crystallized 

nanostructurally modified (80GeS2-20Ga2S3)100-х(СsCl)x, 0  x  15 ChG. 

GeS2-Ga2S3-CsCl glasses were prepared from Ge, Ga, S and CsCl materials  in silica ampoule 

kept under 10
-6

 Pa vacuum [3]. Materials were melted at 850 
o
C in a silica tube for several hours. 

The (80GeS2-20Ga2S3)100-х(СsCl)x, 0  x  15 glasses were annealed at 15 
o
C below glass transition 

temperature Tg for all glasses to minimize inner strains. The crystallization of ChG was carried out 

at thermal annealing at (Tg + 30 
o
C). Transformation of voids in (80GeS2-20Ga2S3)100-х(СsCl)x, 0  

x  15 glasses was investigated by positron annihilation lifetime spectroscopy (PAL) method using 

ORTEC spectrometer (positron source – 
60

Co isotope) at 22 
o
C and relative humidity of 35 %. Each 

spectrum was measured for two identical samples with a channel width of 6.15 ps and analyzed 

using LT 9.0 computer program [3]. 

It is shown that addition of CsCl results in white shift in the visible regions. The transmission 

increases with CsCl concentration from 75 % in (CsCl)0 to 80 % in (CsCl)10 and (CsCl)15. By 

adding up to 15% mol. of alkali halide in the glassy matrix, the band-gap evolves from 2.64 eV to 

2.91 eV. From a structural point of view, the addition of less than 15 % of CsCl in GeS2-Ga2S3 

glasses is characterized by the formation of GaS4−xClx tetrahedra that are dispersed in the glass 

network. The average number of Ga-S bands decreases in favour of the average number of Ga-Cl 

bonds. 

It is established that CsCl additives in Ge-Ga-S glassy matrix transform free-volume voids, 

indicating that the their agglomeration occurs in initial and crystallized (80GeS2-20Ga2S3)100-

х(СsCl)x, 0  x  10 glasses. Void fragmentation in (80GeS2-20Ga2S3)85(СsCl)15 glass can be 

associated with loosing of their inner structure. Full crystallization in each of these glasses 

corresponds to the formation of defect-related voids. The -irradiation of 80GeS2-20Ga2S3 base 

glass leads to slight long-wavelength shift of the fundamental optical absorption edge and 

decreasing of transmission speaks in favor of possible formation of additional defects in glasses and 

their darkening. 

 

This work was supported by Ministry of Education and Science of Ukraine under Project for 

young researchers No 0116U004411. 
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The degradation kinetics are modelled at the examples of thermally-induced ageing effects in 

the semiconductor temperature-sensitive spinel-type bulk functional ceramics based on mixed 

transition-metal manganites and their thick-film structures. It was shown that degradation 

transformations in these materials, described by ideal exponential function, are determined 

exceptionally by one value of activation energy whichever the structural dispersivity of the system 

[1]. In contrast, the non-exponential degradation kinetics corresponds strongly to two boundary 

cases, described by stretched (with power index 01) or suppressed (with power index >1) 

exponential-power-low relaxation functions. The both cases can be well simulated using an original 

PC-program, developed at the basis of general degradation equation presented in a power-like form 

in dependence on degradation duration and control parameter.  

The stretched exponential-power-low character is proper to own degradation transformations 

in bulk functional ceramics independently on their phase composition and impurities. This type of 

ageing kinetics was considered at the example of of Cu0.1Ni0.1Co1.6Mn1.2O4 ceramics caused by 

more than 500-hours annealing at 443 K. The degradation transformations are described by 

suppressed exponential-power-low kinetics. This type of kinetics was exemplified by thermally-

induced negative change in electrical resistance of Cu0.1Ni0.1Co1.6Mn1.2O4 thick-films. It was 

established that suppressed character is explained by two interconnected processes, the first one 

being the burning-off in organic binder remainders and the second one – the penetration of contact 

material into thick films. 

The kinetics dependences of thermally-induced drift of electrical resistance in single-and 

multilayered temperature-sensitive thick-film structures based on mixed manganices 

Cu0.1Ni0.1Co1.6Mn1.2O4 (with p
+
-types of electrical conductivity), Cu0.1Ni0.8Co0.2Mn1.9O4 (with p-

types) are investigated also. It is established, that two interconnected processes are activated during 

degradation test in p- and p+-type thick film - the burning-out of remainders of organic binder 

between contacting spinel grains with simultaneous Ag penetration into appeared free-volume 

space. The degradation kinetics are described by the suppressed relaxation function for p- and p
+
-

type thick films and extended function for р
+
-р thick-film structures. 

Thus, ageing processes in functional bulk ceramics, thick films and multilayered thick-film 

structures can be described by using of exponential relaxation functions. It is shown that these 

processes are most adequately described by RF-4. [2]. Stretched exponential kinetic characterizes 

own degradation transformation in systems similar in nature (peculiar to bulk ceramics and 

multilayered thick-film structures). Ageing performance including two or more elementary and 

fundamentally different in origin processes are described by suppressed exponential RF-4. 

This work was supported by Ministry of Education and Science of Ukraine under Project for 

young researchers No 0116U004411. 
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На сьогодні нецентросиметричні багатокомпонентні халькогеніди металів типу 

AgGa(S,Se)2 є найбільш вживаними нелінійно-оптичними перетворювачами лазерного 

випромінювання в ближньому і середньому ІЧ-діапазонах. Їх недолік – висока вартість 

відносно крупних зразків, а головне – низький поріг променевої стійкості. Недавно були 

синтезовані нові свинцевомісткі сполуки халькогенідів типу     PbGa2Ge(S,Se)6 з негіршими за 

AgGa(S,Se)2 показниками нелінійності, але майже на порядок кращою стійкістю до 

потужного випромінювання. Крім того вони мають значно більш довгохвильову границю ІЧ 

прозорості (до 23 мкм) і більш прийнятливе двопроменезаломлення для фазового 

синхронізму перетворюваного випромінювання в діапазоні 1-10 мкм. Перші опубліковані 

дослідження цих сполук [1-3] акцентовані на технологію вирощування кристалів, структурні 

рентгенівські дослідження, зонну енергетичну структуру (XPS та DFT-розрахунки) і деякі 

попередні оптичні характеристики. 

В даній доповіді ми повідомляємо про результат дослідження крайового поглинання і 

фононного Раманівського розсіювання в монокристалічних зразках PbGa2GeS6 і 

PbGa2GeSe6.Ширина забороненої зони PbGa2GeS6 раніше повідомлялась в роботах [1,3]. Але 

одержані значення помітно відрізнялися. В [1] крива крайового поглинання розраховувалася 

із вимірів дифузного відбивання, що не забезпечує достатньо високу точність. А у роботі [3] 

виміри крайового пропускання відповідали області поглинання, обумовленого Урбахівським 

краєм, пов’язаним із значною концентрацією структурних дефектів і відповідно 

логарифмічною  залежністю коефіцієнта поглинання від енергії.  

Оскільки DFT-розрахунки в публікаціях [1,3] показали непрямозонний характер 

енергетичної структури обох сполук, то ми будували експериментальну залежність         

. В результаті для PbGa2GeSe6 при кімнатній температурі було одержано 

значення 1,96 еВ, а для PbGa2GeS6 – 2,95 еВ. 

Спектри Раманівського розсіювання  обох сполук досліджувалися при кімнатній 

температурі. Кристалічна структура обох халькогенідів досить складна, у елементарну 

комірку входить 4 формульні групи молекул, так що число оптичних фононних гілок 

перевищує сотню. Але інтерпретацію одержаних результатів спрощує той факт, що структури 

формують слабо взаємодіючі між собою 3 типи елементів: піраміди PbS4 і два типи 

тетраедрів Ga(S, Se)4 або (Ga/Ge)(S, Se)4, з’єднаних між собою спільними вершинами. 

Виходячи з цього, значна кількість смуг в Раманівському спектрі виявляється майже 

співпадаючими із відомими спектрами більш простих сполук, таких як PbGa2(S, Se)4, Ga(S, 

Se)2 і Ge(S, Se)2. Таке співставлення було нами виконано. Що стосується більш повного 

аналізу спектру з віднесенням смуг до певних типів коливань, то це потребує теоретичних 

розрахунків з використанням DFT-теорії. 
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10.1021/acs.cgd.7b01586. 

3. A.O. Fedorchuk, O.V. Parasyuk, O. Cherniushok et al. J. Alloys and Compounds, 2018, 240, 

294. 



Лашкарьовські читання – 2018 

 

 52 

Властивості мікро- та нанокристалів Cd, Te та CdTe, 

 отриманих методом електрохімічного диспергування 

 
 

К.С.Дремлюженко
1
, О.А. Капуш

1 

 
1
Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, пр. Науки, 

41, Київ 03028, Україна 

E-mail: xeniyadr93@gmail.com
 

 

 

Напівпровідникові (НП) мікро- (МК) та нанокристали (НК) мають низку унікальних 

оптичних та електронних властивостей. На сьогодні відомі різноманітні методики одержання 

таких частинок. Одним із маловивчених методів отримання низькорозмірних частинок НП є 

електрохімічне диспергування. При створенні енергозберігаючих приладів досить часто 

постають питання одержання монодисперсних систем, в яких МК та НК будуть стабільні під 

час експлуатації. Хімічні та фізичні методи одержання подібних частинок є досить 

тривалими в часі, а електрохімічне диспергування може скоротити час отримання таких 

систем. 

Дана робота присвячена вивченню процесів електрохімічного синтезу 

низькорозмірних систем на основі напівпровідникових матеріалів, а саме кадмій телуриду. 

Прилад для отримання частинок складався з джерела струму та двох електродів, які були 

опущенні у розчин стабілізатора. Матеріал для електродів – кристали CdTe, вирощені 

методом Бріджмена і кристали кадмію і телуру високої чистоти. Електроди були розміщенні 

один від одного на відстані 1÷1,5 мм та на них подавалась напруга постійного струму до 320 

В. Синтез проводили у водному середовищі з використанням як стабілізатора тіоглеколевої 

кислоти. 

Якісний склад одержаних систем вивчали за допомогою рентгенофазового аналізу 

(РФА). Також для встановлення кількості мікро- та наночастинок були проведенні 

дослідження на атомно-силовому мікроскопі, які дали нам зрозуміти, що концентрація 

наночастинок отриманих шляхом електрохімічного диспергування досить низька. 

Встановлено, що при різниці потенціалів 20 – 50 В при відстані між електродами 1,0 – 

1,5 мм виникає електрична дуга. Після 30 секунд процесу пропускання струму на аноді 

візуально спостерігаються сліди електроерозійного руйнування. Розчин набуває жовто-

коричневого забарвлення, а на дні комірки утворюється шар грубодисперсних частинок 

чорного кольору. Спектри поглинання отриманих дисперсних систем мають смугу 

поглинання в області довжин хвиль 230 – 260 нм. РФА показав, що отримані системи 

складаються з частинок різного розміру, а в окремих випадках існують в двох поліморфних 

модифікаціях. 

Встановлено, що дисперсна фаза на 80% складається з матеріалу аноду. Матеріал 

катоду практично не відіграє ролі.  

За даними рентгеноструктурного аналізу можна стверджувати, що при пропусканні 

електричної дуги між кадмієм та телуром можливе утворення мікро- та нанокристалів кадмій 

телуру. 
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 та S.D. Boruk за допомогу у підготовці 

та написанні роботи. 
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Мідно-германієвий трисульфід (Cu2GeS3) належить до родини тернарних халько-

генідних напівпровідників типу I IV VI

2 3A B C  (A = Cu, Ag; B = Si, Ge, Sn; C = S, Se, Te), 

підвищений інтерес до яких викликаний перспективністю їх використання в якості 

поглиначів сонячних комірок [1]. 

В даній роботі ab initio методом теорії функціоналу густини в наближенні локальної 

електронної густини з врахуванням сильних електронних кореляцій в d-оболонці іона міді 

(метод LDA+U) виконані розрахунки зонної структури, повної та парціальних густин станів, 

а також природи хімічних зв’язків за допомогою карт електронної густини Cu2GeS3. 

Кристалічна структура. Cu2GeS3 кристалізується в моноклінній структурі, симетрія 

якої описується просторовою групою Сс –
4

sС з параметрами ґратки: a = 6.449 Å, b = 11.319 Å, 

c = 6.428 Å,  = 108.37, Z = 4 [2]. Дану сполуку можна розглядати як структуру адамантану, 

оскільки кожний катіон тетраедрично ув’язаний з чотирма аніонами і, навпаки, кожен атом 

сірки також тетраедрично скоординований чотирма катіонами. Таким чином, основними 

структурними одиницями даної сполуки є тетраедри [CuS4] і [GeS4] з різним ступенем 

спотворення. У площині YZ можна виділити послідовне чергування двох однотипних 

зигзагоподібних ланцюжків із тетраедрів [CuS4] і одного ланцюжка із тетраедрів [GeS4], 

ув’язаних між собою спільними вершинами. 

Електронна структура і густина електронних станів. Структура енергетичних зон, 

повна та парціальні густини станів Cu2GeS3 наведені на рис. 1, a і б відповідно. Повна 

ширина валентної зони в Cu2GeS3 визначається відносним розташуванням s- і p-станів сірки, 

і збільшується за рахунок вкладів катіонів (3d-станів атомів Cu і 4s- і 4p-станів Ge) і 

становить 13.76 еВ. Згідно виконаних розрахунків Cu2GeS3 є прямозонним напівпровідником, 

з розрахованою шириною забороненої зони 1.53 еВ (експериментальне значення 1.6 еВ [3]). 

Аналіз парціальних внесків в повну електронну густину станів N(E) (рис. 1, б) дозволяє 

ідентифікувати генетичне походження різних підзон валентної зони і зони провідності 

вихідних бінарних сполук GeS2 і Cu2S і потрійної Cu2GeS3. Характерним елементом зонної 

структури Cu2GeS3 є група із шести квазіостовних зон, які розташовані в енергетичному 

інтервалі від –13.76 до –10.92 еВ нижче верха валентної зони, сформованих переважно 3s-

станами сірки, з незначним домішуванням 4s- і 4p-станів германію. Ці квазіостовні S3s-зони 

відділені від наступних двох зайнятих зон, утворених гібридизованними Ge4s- і S3s-, 3p-

орбіталями, щілиною 1.94 еВ. Таким чином, природа формування двох нижніх валентних 

підзон в Cu2GeS3 така ж сама, як у вихідній бінарній сполуці GeS2 (рис. 1, б). Найбільш 

істотні зміни мають місце у верхній частині валентної зони (–6.73  0 еВ) потрійної сполуки. 

В дисульфіді германію верхня смуга занятих станів є неперервною і сформована переважно 

3р-станами сірки з домішуванням р- і d-станів германію. При сплавленні GeS2 і Cu2S та 

формуванні потрійної сполуки Cu2GeS3 верхня підзона з участю 3p-станів сірки 

розщеплюється на дві частини і розштовхуються в обидва боки від положення d-смуги міді з 

утворенням щілини 1.75 еВ. Структура верха валетної зони включає р–d гібридизовані стани 

сірки і міді, що і забезпечує велике число прямих міжзонних переходів із валетної зони в 

зону провідності, і відкриває можливості використання даної сполуки в якості ефективного 

поглинача сонячних комірок. Нижня частина зони провідності в Cu2GeS3 сформована 

замішуванням вільних s-, p-, d-станів атомів міді, германію та сірки. 

Просторовий розподіл електронного заряду. Утворення основних міжатомних 
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взаємодій в моноклінній  фазі Cu2GeS3 можна  наглядно  прослідкувати за розподілом  повної 

 
Рис. 1. а – Електронна структура Cu2GeS3; б – повні та парціальні густини електронних 

станів Cu2S, GeS2 і Cu2GeS3. 

 
Рис. 2. Карти електронної густини у площині, яка проходить через два атоми аніона та один 

атом катіона в тетраедрах [GeS4] (а) і [CuS4] (б). 

зарядової густини (r) (рис. 2), де приведені контури в площині, яка проходить уздовж 

зв’язків Ge(Cu)–S в тетраедрах [GeS4] і [CuS4]. На контурних картах видно, що максимальна 

електронна густина в тетраедрі [GeS4] локалізована поблизу позицій атомів сірки, натомість 

в тетраедрі [CuS4] вона сконцентрована поблизу атомів міді. Карти електронної густини в 

Cu2GeS3 наглядно демонструють наявність міцного змішаного іонно-ковалентного зв’язку 

між атомами германію і сірки в тетраедрах [GeS4], а також між атомами міді і сірки в 

тетраедрах [CuS4]. Ковалентна складова викликана гібридизацією S3s-, 3p–Ge4s-, 4p-станів і 

Cu3d–S3p-станів і наявністю спільних контурів між аніонами та катіонами, а іонний зв’язок 

зумовлений частковим перенесенням зарядової густини з атомів Ge та Cu на атоми сірки. 

1. ElAnzeery H., Buffière M., Ben Messaoud K. et al. Multistep deposition of Cu2Si(S,Se)3 and 

Cu2ZnSiSe4 high band gap absorber materials for thin film solar cells // Phys. Status Solidi 

(RRL).- 2015.-9, N 6.-P. 338-343. 

2. de Chalbaud L.M., de Delgado G.D., Delgado J.M. Synthesis and single-crystal structural study 

of Cu2GeS3 // Mater. Res. Bull.-1997.-32, N 10.-P. 1371-1376. 
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Однією з проблем сьогодення є виробництво енергії при мінімальній загрозі екології. 

Використання альтернативних джерел енергії, таких як вітрогенератори, сонячні панелі і 

термоелектричні перетворювачі енергії, дозволяє частково вирішити цю проблему. 

Термоелектричні перетворювачі енергії (ТПЕ) є найбільш перспективними. Одна з основних 

проблем сучасних ТПЕ полягає у їх низькому коефіцієнті корисної дії. Його намагаються 

підвищити шляхом пошуку та синтезу нових сполук з більшим термоелектричним 

коефіцієнтом і меншою теплопровідністю та поєднанням їх у нові конструкції ТПЕ [1,2].  

Досліджені термоелектричні властивості зразків р-метал-n-перехід. Використані 

попередньо синтезовані сполуки Bi0.5Sb1.5Te3 р-типу провідності та Bi2Te2.7Se0.3 n-типу 

провідності [3,4] та Cu у якості з’єднуючого металу. Для синтезу використовувались 

матеріали  чистотою В4, які у стехіометричному співвідношенні завантажувалися у кварцові 

ампули. Ампули відкачувалися до залишкового тиску 10
-4

 Па. Синтез здійснювався методом 

прямого сплавлення за температури 800 
0
С у двозонних печах з примусовим 

перемішуванням. Отримані сполуки подрібнювали в агатовій ступці, просіювали через сита 

каліброваних розмірів отворів та пресували. Методом холодного пресування за тиску до 

1 МПа  виготовлені зразки з р- і n-типом провідності, які використовувались у якості 

контрольних та зразки р-метал-n-переходів. Після контрольних вимірювань зразки 

відпалювали в атмосфері повітря при температурі 200 
0
С впродовж 24 годин. 

Дослідження термоелектричних параметрів, зокрема, коефіцієнта Зеєбека, проводили 

до та після відпалу. Дослідження проводилося двома методами: при першому методі 

дослідження проводилися в діапазоні температур (20-170) С при різниці температур 

холодної і гарячої сторін 10 
0
С; при другому методі температура холодної сторони 

підтримувалась сталою і становила 20 
0
С і виміри проводились декілька разів з обох боків, 

при цьому гаряча і холодна сторони мінялися місцями. Результати вимірювань показані на 

рисунку. 

 
Рис. Температурна залежність термоЕРС зразків для різних напрямів вимірювань 
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На основі отриманих результатів можна стверджувати, що такі структури 

відповідають вимогам до р-n переходів, на основі яких формуються термоелектричні 

перетворювачі енергії прямої (ефект Зеєбека) та зворотної (ефект Пельтьє) дії. Симетрія 

графічних залежностей та ідентичність модулів числових значень коефіцієнтів термоЕРС 

свідчать про доцільність подальших робіт зі створення каскадних типів термоелектричних 

елементів. 
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Оптические и люминесцентные свойства полупроводниковых квантовых точек (КТ) 

являются предпосылкой для их широкого практического применения. Благодаря большому 

диапазону длин волн возбуждения люминесценции, фотохимической стабильности, 

интенсивности свечения в видимой области спектра, КТ постепенно заменяют органические 

красители в различных применениях, в которых используются их излучательные свойства. 

Это светодиоды, люминесцентные биомаркеры, визуализация внутриклеточных процессов и 

т.д.  

Среди различных физических и химических способов получения КТ самым 

популярным является коллоидный метод. Он отмечается контролируемой управляемостью, 

относительной простотой и допускает использование водных растворов, что является 

удобным при медицинском применении. Квантовые точки, полученные таким методом, 

обладают широкими полосами люминесценции, охватывающими весь диапазон видимой 

области спектра. В настоящее время остается актуальным вопрос о природе центров 

люминесценции и их соответствии наблюдаемым полосам люминесценции. 

В данной работе исследуется влияние условий синтеза на спектр фотолюминесценции 

КТ сульфида кадмия, выращенных в водном растворе желатины из водных растворов солей 

кадмия и серы в результате обменной химической реакции. Средний радиус полученных КТ 

CdS (4,0 ± 0,2 нм) оценивался из спектров оптического поглощения с помощью выражений 

для порогового значения энергии между зонного поглощения в нанорозмерных объектах [1]. 

Исследуемые коллоидные растворы КТ CdS, проявляли интенсивную полосу 

люминесценции, происхождение которой в литературе связывают с дефектами [2], природа 

которых в литературе исследована не достаточно. Тот факт, что контуры полос спектров 

люминесценции КТ CdS и их ширина зависят от технологических параметров, 

свидетельствует об их неэлементарности.  

Предполагая, что основными дефектами в КТ CdS являются собственные дефекты, а 

именно, дефекты, связанные с междуузельными атомами и вакансиями кадмия и серы, 

представляло интерес исследовать влияние исходных компонентов на положение полос 

свечения. С этой целью мы провели синтез КТ CdS при различных соотношениях 

концентраций солей кадмия и серы в исходном растворе. Использовались эквимолярные 

концентрации солей кадмия и серы с концентрацией 0,5 М. Исходный (базовый) раствор 

содержал 25 мл желатины и 5 мл CdNO3, в который добавлялся раствор Na2S различного 

объема. Были синтезированы 7 коллоидных растворов КТ CdS, полученные при следующих 

соотношениях компонентов реакции, а именно, Cd(NO3)2/ Na2S: 10/1, 5/1, 2,5/1, 1,25/1, 0,9/1, 

0,6/1, 0,5/1, спектры люминесценции которых представлены, соответственно, кривыми 1-7, 

рис.1. 

В спектрах люминесценции КТ CdS, выращенных при указанных соотношениях 

реагентов, заметно существенное различие в контурах наблюдаемых полос свечения. 

Характерно, что при избытке Cd (кривые 1-3 рис.1.) в контуре полосы люминесценции кроме 

длинноволновой части полосы проявляется ее коротковолновая компонента с λмакс = 480 нм, 

интенсивность которой уменьшается по мере увеличения концентрации серы. При 
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соотношении Cd(NO3)2/ Na2S = 0,5/1 эта полоса исчезает. При дальнейшем увеличении 

концентрации ионов серы в растворе, спектр свечения содержит одну широкую полосу, 

локализованную у  λмакс = 665 нм (кривые 5-7 рис.1.). 
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Рис.1. Спектры люминесценции образцов НК CdS, полученных при различных соотношениях 

объемов в растворе Cd(NO3)2/ Na2S: 10/1 ( 1); 5/1 ( 2) ; 2,5/1 (3) ; 1,25/1 (4) ; 0,9/1 (5) ; 0,6/1 

(6) ; 0,5/1 (7). 

 

Результаты эксперимента свидетельствуют о том, что спектр люминесценции КТ CdS, 

выращенных в растворе, содержащем избыточную концентрацию ионов кадмия, обусловлен 

такими дефектами как кадмий междуузельный [Cdi] и, в следствии малого количества 

сульфида натрия, вакансиями серы [Vs]. В растворе, содержащем ионы кадмия и серы при 

приблизительно одинаковом соотношении или, когда концентрация ионов серы начинает 

превалировать (кривые 4,5, рис 1.), концентрация дефектов, связанных с вакансиями серы 

уменьшается. Так как произведение вакансий кадмия и серы должно оставаться постоянным, 

то образуются вакансии кадмия, в результате чего появляется вероятность образования 

ассоциативных центров свечения, включающих вакансию кадмия и вакансию серы [VCd  - 

Vs] .  

Таким образом, на основании результатов исследования спектров люминесценции КТ 

CdS, выращенных методом коллоидной химии при разных концентрациях исходных 

реагентов в растворе, можно заключить, что природа полос свечения обусловлена 

собственными дефектами ([Cdi], [Vs], [VCd  -Vs] ).  
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Дослідження поверхневих самоорганізованих низькорозмірних об’єктів, утворених на 

різних шаблонах, зберігають свою актуальність при отриманні функціональних 

наноструктур та наносистем, наприклад, наноточок, нанодротів. З цієї точки зору поверхні 

сколювання (ПС) (100) шаруватого напівпровідникового кристалу In4Se3 можуть виступати в 

ролі природного шаблону [1] для одержання різних низькорозмірних наносистем завдяки 

власній анізотропії кристалу, яка дозволяє отримувати сколи з ланцюжково-борознистими 

структурами на нанорівні [2]. 

Досліджено ПС шаруватих кристалів (ШК) In4Se3 з напиленими індієвими низькороз-

мірними структурами. Кристали In4Se3 вирощували методом Чохральського з розплав-розчину 

In4Se3 + 10 ат.% In, що містить надстехіометричний (≤10 ат.%) In, який відігравав роль розчин-

ника і одночасно самоінтеркалюючої домішки n-типу та забезпечував концентрацію носіїв 10
15

-

10
19

 см
-3

. Питома електропровідність зразків становила  0,01-0,05 (Омсм)
-1

 – для кристалів з 

низькою  і 10-10
2

 (Омсм)
-1

 – високою провідністю вздовж напрямку <001>. 

Напилені індієві наноструктури та дані скануючої тунельної мікроскопії (СТМ) були 

отримані при кімнатній температурі на установці ―Omicron NanoTechnology STM/AFM 

System‖ у надвисоковакуумних (НВВ) умовах (10
-10

 Тор) з in situ сколених кристалів, в 

режимі постійного струму. Для випаровування та осадження індію у НВВ камері 

використовувався модуль Omicron EFM-3. Як зразки, і відповідно ПС, використовували 

відпалені після вирощування кристали In4Se3 (Т=575 К, час відпалу 12 год). Одержані 

наносистеми In/In4Se3(100) після напилення певної маси індію також проходили 

термообробку при 575 К протягом 0,5 год. 

Для візуалізації результатів СТМ досліджень застосовувалося спеціальне програмне 

забезпечення WSxM v.4.0, розроблене Nanotec Electronica, Іспанія (http://www.nanotec.es). 

Спостерігається переважаюче формування наноточок (0D структур) для кристалів з висо-

ким питомим опором (рис. 1 а, в) і квазіодномірних 1D структур – для низькоомних кристалів 

(рис. 1 б, в). Після завершення стадії росту індієвих наноточок із збільшенням часу напилення на 

ПС (100) In4Se3 з’являється плівка пористої структури (Рис. 1 в). 

Встановлено, що морфологія напилених наносистем In/In4Se3(100) залежить від концентрації 

носіїв заряду у вихідних кристалах In4Se3, що в свою чергу, залежить від умов вирощування 

кристалів In4Se3. Острівки індію зароджуються переважно на конкретних областях сколів (100) 

In4Se3 при малому часі напилення, переважно це іони In
+
, які розташовані у міжшаровій щілині і 

―виходять‖ на ПС після сколювання.  

Орієнтовані зародки виникають відповідно до розташування на ПС потенціальних ям та ак-

тиваційних рядів з іонів індію, в яких розташовуються атоми індію In, що осаджуються, і внаслідок 

цього спостерігається орієнтаційний гетероепітаксійний ріст низькорозмірних наноструктур індію та 

індієвих наносистем на кристалічних шарах-пакетах ПС (100) In4Se3. 

―Рушійною силою‖ для розмірності напилених наноструктур (0D, 1D) на початкових 

стадіях осадження індію є надстехіометричний індій, що міститься на первісних ПС 
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внаслідок явища самоінтеркаляції, і який являється центром зародкоутворення нової 

кристалічної фази індію, що формується на сколах в процесі напилення індію. 

 
а 

 
б 

 
в 

 
г 

Рис. 1. СТМ-зображення НВВ сколів (100) (напруга зміщення 1,6-1,7 В, тунельний струм 

100 пА) кристалів In4Se3 з низькою (0,01-0,05 (Омсм)
-1

) (фрагменти а, в) і високою (10-

10
2
 (Омсм)

-1
) (фрагменти б, г) провідністю після 35 (а, б) та 480 (в, г) секунд осадження In 

відповідно. 

Встановлено, що формування низькорозмірних пірамідальних індієвих структур  

відбувається за механізмом Фольмера-Вебера аж до моменту утворення наноточками індію 

неоднорідної плівки (рис. 1 в), подальший ріст якої відбувається за механізмом Странського-

Крастанова.  

Ріст індію на поверхні можна перемикати з режиму 0D в 1D шляхом вибору 

початкової об'ємної провідності зразків. Це дозволяє реалізовувати керування розмірністю 

індієвих наноструктур, при формуванням низькорозмірних наносистем. 

 

1. Galiy P. V., Ciszewski A., Dveriy O. R. [at all] Investigation of (100) In4Se3 crystal surface 

nanorelief // Functional materials. ― 2009. ― 16, № 3 ― P. 279―285. 

2. Галій П.В., Ненчук Т.М., Яровець І.Р. Дослідження топографії та атомної структури 

поверхонь сколювання (100) шаруватих кристалів In4Se3 // Журнал нано- та електронної 

фізики. ― 2014. ― 6, № 2. ― С. 02029-1―02029-7. 
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Дослідження границь розділу багатошарових структур Mo/Si 

методом SІMS 

 

Сабов Т., Дубіковський О., Оберемок О., Любченко О., Косуля О., Мельник В. 
 

Інститут фізики напівпровідників ім. В.Е. Лашкарьова НАН України; Україна, 03028, 

м. Київ, пр. Науки 41; tsabov92@gmail.com 

 

Нанорозмірні багатошарові періодичні структури Mo/Si широко використовуються в 

якості рентгенвських дзеркал. Їх здатність до відбивання визначаються товщиною, 

періодичністю, структурою, а також різкістю границь розділу осаджених шарів [1]. Нагрів 

структури до температури 150° C [2] призводить до деградації різкості границь розділу 

внаслідок інтердиффузії домішок при релаксації механічних напруг та структурних дефектів. 

Крім того, тонкі шари a-MoSi2 утворюються на кожному з інтерфейсі вже під час 

виготовлення при кімнатних температурах [3]. Тривалий вплив підвищених температур  

призводить до кристалізації цих шарів та додаткової дифузії атомів Мо і Si. Контроль 

параметрів цих періодичних структур потребує використання методів, які забезпечують суб-

нанометрову роздільну здатність по глибині та дають кількісну інформацію про структуру та 

компонентний склад. Останнє забезпечується використанням поєднанням низки аналітичних 

методів, таких як рентгенівська дифрактометрія (РД), масс-спектрометрія вторинних 

нейтральних часток та іонів (МСВН / ВІМС), оже-електронна спектроскопія (ОЕС) та 

скануюча електронна мікроскопія (СЕМ). 

Багатошарові періодичні структури Mo/Si були осаджені на кремнієві підкладки з 

шорсткістю поверхні 0,3-0,5 нм послідовним магнетронним розпиленням з молібденової та 

кремнієвої мішені з наступними термічними обробками при температурі 300
О
С впродовж 1 

години на повітрі. Використовуючи методи МСВН та ВІМС, було виявлено, що на границі 

розділу Mo/Si утворюється шар сіліциду моліблену, а на границі Si/Mo оксісиліцид 

молибдену (рис.1.). Методи РД та СЕМ дозволили визначити структурні особливості, як 

самої періодичної структури так і границь розділу. Детальне дослідження дозволило 

визначити основні параметри періодичних структур та зпропонувати фізичні механізми їх 

деградації. 

 

mailto:tsabov92@gmail.com
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Рис. 1. ВІМС розподіл елементів та компонент в періодичній структурі Mo/Si 
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Интерес к наночастицам благородных металлов вызван рядом их уникальных свойств, 

отличающихся от свойств НЧ других металлов. Одним из наиболее перспективных 

благородных металлов в наноразмерном состоянии, наряду с золотом, является серебро. НЧ 

Ag обладают наибольшей интенсивностью полосы поверхностного плазмонного резонанса 

(ППР), высоким коэффициентом поглощения, явлением гигантского комбинационного 

рассеяния света, высоким бактерицидным действием. В многочисленных публикациях 

отмечаются широкие возможности практического применения НЧ Ag: в фотовольтаических 

устройствах, в экологии и катализе, в медицине и биологии. Изучение и практическое 

применение этих уникальных свойств НЧ Ag тесно связаны с достижениями в технологии их 

получения. Несмотря на большое количество работ, посвященных этой теме, актуальными 

задачами исследований НЧ серебра являются механизмы зарождения и роста наночастиц [1]. 

Понимание этих механизмов необходимо для обеспечения контроля над синтезом 

наночастиц, включая размер частиц и монодисперсность. Для этих целей активно 

используются электронно - микроскопические методы исследования, как то, 

просвечивающая электронная микроскопия (TEM), сканирующая электронная микроскопия 

(SEM), атомно - силовая микроскопия (AFM).  

В данной работе для исследования процесса формирования наночастиц серебра в 

процессе их роста применен метод оптического контроля, который базируется на 

наблюдении явления поверхностного плазмонного резонанса.  

Наночастицы серебра синтезировались методом химического восстановления ионов 

серебра цитратом натрия (Na3C6H5O7). В качестве источника серебра использовали раствор 

азотнокислого серебра (AgNO3) с эквимолярными с цитратом натрия концентрациями 1·10
-

4
M; 1·10

-3
M; 5·10

-3
M. Методом электронной микроскопии установлено, что при 

использовании указанных концентраций и условий проведения синтеза формируются НЧ Ag 

сферической формы (рис.1.). 

В спектре поглощения полученных наночастиц регистрируется интенсивная полоса 

поверхностного плазмонного резонанса (ППР), максимум которой локализован в области 

длин волн 400 - 420 нм.  

Кинетика формирования НЧ Ag в реакции восстановления исследовалась с помощью 

спектрометрии в УФ - и видимой области спектра при разных начальных концентрациях 

AgNO3 и Na3C6H5O7. Основанием для применения оптического метода является тот факт, что 

интенсивность, форма и полуширина полосы ППР НЧ Ag зависят от числа наночастиц в 

растворе, их размера и дисперсии по размерам. Появление этой полосы в спектрах 

поглощения является свидетельством формирования наночастиц серебра из нанокластеров, 

так как поверхностные плазмоны появляются только в металлических наночастицах. В этом 

случае, время от начала реакции до появления плазмонной полосы будет соответствовать 

первой стадии синтеза - зарождению кластеров и квазиметаллических наночастиц в растворе. 

Последующая, вторая стадия соответствует образованию и росту наночастиц. 
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Результаты наших экспериментов показали, что время, по истечении которого в 

спектре появляется полоса ППР НЧ, существенно зависит от концентрации исходных 

продуктов реакции.  

Анализ временных зависимостей интенсивностей в максимуме полосы ППР, 

соответствующих разным концентрациям компонентов реакции показывает, что кинетика 

процесса синтеза является не линейной и имеет S – подобный характер (рис.2). Начальная 

стадия кинетической кривой соответствует медленной стадии формирования НЧ, затем 

следует резкое возрастание интенсивности поглощения. Такой вид зависимости 

свидетельствует об автокаталитическом характере процесса. Катализатором гетерогенного 

процесса роста наночастиц являются атомы серебра, которые находятся на поверхности 

наночастиц серебра. Число атомов серебра - катализаторов растет с увеличением площади 

поверхности наночастиц, что является причиной увеличения скорости их роста.   

 

 

 
 

Рис.1. 3-D АСМ изображение фрагмента поверхности НЧ Ag, нанесенных на 

подложку из слюды. Концентрации AgNO3 равна 5·10
-4

M. 
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Рис.2. Кинетика процесса синтеза НЧ серебра. Концентрации исходных растворов: 5·10
-3 

M 

(1);1·10
-3 

M (2);1·10
-4 

M (3). 
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Фотовольтаїка та енергозбереження  
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Usage of renewable energy usage, among them solar energy conversion, is one of the ways 

for solution a global energy crisis. Solar cells based on silicon (Si) are the most common used but 

this material have an indirect band gap Eg that limiting the light absorption and significantly (in 2-3 

orders in magnitude) increasing their thickness compare to thin-film solar cell based on II-VI group 

semiconductor compounds such as CdTe/CdS-based solar converters. This type of solar cells is also 

well-studied, their efficiency reached to more than 20 %, but these materials have a toxic materials 

(Cd) and are not acceptable in ecological point of view. So, one of the ways to improve this 

problem is an usage of promising materials, which have a similar physical conditions of absorption 

(CdTe) and window (CdS) layers, such as band gap value (Eg = 1.50 eV – for CdTe, Eg = 2.40 eV – 

for CdS layers). For example, usage as an absorption level tin monosulfide (SnS) films and as 

window layer – zinc oxide (ZnO) compound is a perspective approach in our point of view due to 

their physical similarity with a traditional compounds (CdTe and CdS, respectively), and its non-

toxic nature. 

The aim of our study is the numerical simulation of SnS/CdS/ITO and SnS/ZnO/ITO solar 

cell working characteristics: open-circuit voltage UOC, short-circuit current density JSC, fill-factor 

FF and efficiency η at different solar cells design conditions, such as: thicknesses of absorption 

(SnS), window (CdS, ZnO), conduction (ITO) layers, operation temperature T . Consequently, it is 

necessary to select the optimal design conditions where the maximal efficiency value is presented. 

Numerical simulation was performed using SCAPS-3102 programming package.  On Fig .1 

are presented the simulated solar cell’s dependencies of fill-factor FF and efficiency η as a function 

of absorption thickness dSnS thickness. 

                   

 
Fig. 1 – FF and η dependencies of simulated solar cell as a function of SnS layer thickness 

 

It should be noted, that we have established the optimal design parameters of solar cells 

which provide their maximal efficiency of photo-conversion. They are: for SnS/CdS/ITO solar cell 

– dSnS = 3 µm, dCdS = 100 nm, dITO = 25 nm, T = 290 K; For SnS/ZnO/ITO solar cell – dSnS = 3 µm, 

dZnO = 50 nm, dITO = 25 nm, T = 290 K. These condition provides η = 5,6 % for SnS/CdS/ITO solar 

cells and η = 7,4 % for SnS/ZnO/ITO solar cells, respectively.  
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Одной из проблем эффективного и долговременного использования солнечных 

батарей в настоящее время является появление разогреваемых электрическим током 

локальных областей с повышенной температурой [1,2]. 

Пребывание элементов солнечных батарей при повышенных температурах 

стимулирует их (а также, и обводных и блокирующих диодов) более быструю деградацию, 

вплоть до создания пожароопасных ситуаций [1-3]. С целью увеличения срока службы 

солнечных батарей, а также повышения степени безопасности в ряде случаев представляется 

более целесообразным временное отключение (изоляция) «перегретых» элементов.  

Перспективным решением такой задачи может быть использование в качестве 

дополнительных устройств для изоляции указанных областей с повышенной температурой  

самовосстанавливающихся предохранителей PPTC (polymeric positive temperature coefficient) 

типа ―Polyswith‖, представляющих собой полимерные композиты с наноразмерными 

углеродными наполнителями. Базовое функциональное свойство PPTC – скачкообразное 

увеличение электрического сопротивления на несколько порядков при достижении 

некоторой пороговой температуры и возврат в исходное высокопроводящее состояние при 

понижении температуры [4]. 

PPTC эффективно защищают источники питания в случае короткого замыкания или 

перегрузки по току. В частности, такие элементы нашли применение как устройства  

электрической и тепловой защиты в аккумуляторах и гальванических источниках питания 

[5,6]. 

К достоинствам таких PPTC на основе нанокомпозитов можно отнести близкое к 

металлическому сопротивление до температуры переключения и к сопротивлению изолятора 

выше указанной температуры; реализуемость в виде дискретных элементов и непрерывных 

пленок – лент;  реакцию, в форме временной изоляции отдельных компонентов солнечной 

батареи на увеличение их температуры. 

В настоящей работе исследованы возможности применения указанных PPTC для 

изоляции «перегретых» фотоэлектрических элементов. Основное внимание уделено 

выяснению влияния PPTC на работу солнечной батареи в нормальном режиме и 

функциональности их пригодности в нештатных ситуациях, связанных с перегревом. 

В соответствии с этими целями исследовалась модельная структура солнечной 

батареи, представляющая собой параллельное соединение нескольких последовательно 

включенных PVC (photovoltaic cell)  элементов и PPTC. Нагрузкой такого источника питания 

служил переменный резистор. 

В исследованиях использовались образцы фотоэлектрических элементов PVС 

производства ПО ―Гамма‖ на основе монокристаллического кремния КДБ10 с 

просветляющим покрытием на основе ITO и PPTC типа FRX375-60F. 

Основными характеристиками, которые измерялись, были вольт-амперная и ватт-

амперная (кривая мощности) характеристики описанной выше модели солнечной батареи. В 

экспериментах использовалась известная измерительная схема вольтметра-амперметра. 
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В качестве источника света использовался имитатор солнечного излучения, который 

моделирует условия АМ1,5. Измерения при повышенных температурах производились 

путем помещения в предварительно нагретый термостат. После каждого измерения при 

повышенных температурах образцы модельной солнечной батареи выдерживались, 

охлаждались до комнатной температуры. 

Полученные экспериментальны результаты свидетельствовали о том что, введение 

самовосстанавливающихся предохранителей в электрическую схему модели солнечной 

батареи не влияет на ее функциональные фотоэлектрические характеристики в диапазоне 

рабочих температур РРТС (до 85 С).  

Наличие отказа, т.е. ситуации, когда одна из цепей PVС-PPTC имела температуру 

выше точки перехода блокирующего PPTC в низкопроводящее (изолирующее) состояние, 

наблюдалось уменьшение тока короткого замыкания и мощности. Это состояние может 

возникать как за счет увеличения температуры указанного блока вследствие разогрева 

солнечным светом (излучением), так и за счет разогрева его электрическим током. В целом 

поведение батареи при таком отказе («перегреве») отдельных элементов аналогично 

результатам, получаемым при использовании механического отключения или блокирования 

с использованием диодов. 

Полученные результаты позволяют сделать вывод, что рассматриваемые элементы 

защиты на основе полимерных композитов с наноуглеродными наполнителями не влияют на 

работу солнечных батарей в нормальном режиме и функционально пригодны для 

электрической изоляции локальных областей и компонентов солнечных батарей с 

повышенной температурой. 

Следует отметить также имеющее место несоответствие диапазона рабочих 

температур для фотоэлектрических модулей (максимальная температура ~ 80С) и наиболее 

распространенных в настоящее время типов коммерческих PPTС предохранителей, для 

которых начало области фазового перехода (срабатывания) оценивается близким к 

указанному значением температуры. Существенное изменение сопротивления наблюдается 

при более высоких температурах. Такая ситуация в определенной мере ограничивает их 

широкое использование как элементов защиты от перегрева, особенно если причина 

перегрева временная. 

Тем не менее приведенные здесь данные можно рассматривать как свидетельство о 

перспективности использования PPTC как средств защиты компонентов солнечных батарей в 

случае короткого замыкания или перегрузки по току, приводящих к локальным перегревам 

компонентов солнечных батарей и другим нештатным ситуациям. С другой стороны, 

представляется перспективным использование применяемых в них полимерных 

наноуглеродных композитов в качестве изоляции поврежденных (деградированных) 

локальных областей PVС элементов. В этом направлении представляется наиболее важным 

получение ленточных РРТС с низкими температурами срабатывания. 
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Експериментально створені на основі потрійних нітридних сполук квантові каскадні 

лазери (ККЛ) [1] та детектори (ККД) [2] зараз становлять значний практичний та 

теоретичний інтерес. Ефективна робота таких ККЛ та ККД є можливою у широкому 

діапазоні від температур – від кріогенних до кімнатних, що є значною перевагою у 

порівнянні з аналогічними наноприладами, створеними на основі арсенідних 

напівпровідникових сполук GaAs, InAs, AlAs, які в основному можуть працювати тільки при 

кріогенних температурах.  

Побудова послідовної теорії електронних станів [3] та розробка загального методу 

розрахунку потенціальних профілів плоских анізотропних РТС є досі не вирішеною 

теоретичною проблемою. 

В пропонованій роботі знайдено аналітичні розв’язків системи самоузгоджених 

рівнянь Шредінгера-Пуассона. З використанням цих розв’язків розвинено теорію 

стаціонарних електронних станів та сил осциляторів квантових електронних переходів у 

експериментально реалізованій двоямній наноструктурі, окремого каскаду ККД ближнього 

інфрачервоного діапазону [2]. Запропоновано метод розрахунку потенціального профілю 

РТС та виконано порівняння результатів, отриманих з його допомогою із експериментом. 

Розрахунком енергетичного спектру електрона та сил осциляторів квантових переходів у 

залежності від взаємного положення активної зони та екстрактора встановлено геометричні 

конфігурації каскаду ККД, що забезпечують його ефективну роботу як активного елемента 

ККД. 

У Декартовій системі координат розглядається двоямна РТС, яка розташована таким 

чином, що вісь OZ є перпендикулярною до гетеромеж наносистеми (рис. 1). При цьому 

уважається, що середовища (1), (3), (5) відповідають напівпровідниковому матеріалу AlN, 

середовищу (2) – GaN, середовищу (4) – Al0.58Ga0.42N, а, середовища (0) та (6), зліва та справа 

від РТС відповідно, розміщене ненапружене середовище AlN. 

Ефективний потенціал РТС для електрона визначається як: 

)()()()()( zVzVzVzEzV HLHEC  ,     (1) 

)(zEC  - потенціальний профіль РТС для електрона, розрахований без урахування 

електричного поля п’єзоелектричної та спонтанної поляризацій, залежність ширини 

забороненої зони від температури   у виразі (2.11) визначається співвідношенням Варшні: 

Txb

Txa
xETxE gg
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де )1()GaN()1()AlN()0,( xxExxExE ggg   . 

 Складова 



5

1

)()(
p

ppE zzeFzV  ефективного потенціалу - потенціальна енергія, що 

характеризує внесок взаємодії електрона з виникаючими у РТС внутрішніми полями 

( 5..1, pFp ) спонтанної та п’єзоелектричної поляризацій. 

Складова: 
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потенціал Хедіна-Лундквіста. 

Потенціал )(zVH  визначається внеском носіїв заряду у межах РТС шляхом 

розв’язання системи рівнянь Шредінгера та Пуассона: 
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 Результати розрахунку потенціального профілю для експериментально створеного 

ККД [] представлено на Рис.1  
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Рис. 1. Потенціальний профіль РТС розрахований із застосуванням розвиненої теорії (I), 

чисельного методу [4] (II), методу з роботи [5] (III) 
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Вступ 

 

До недавнього часу приймачі інфрачервоного (ІЧ) випромінювання застосовувалися 

головним чином в областях спеціального призначення, тому головним було оптимізувати їх 

чутливість, просторову і часову роздільну здатність. При цьому цінова доступність 

ігнорувалася. На сьогодні комерційні і державні галузі (медицина, служби охорони порядку і 

порятунку, транспорт, тощо) виявляють все більший інтерес до «доступних» ІК приймачів. 

Цивільний ринок формує вимоги до ціни, розмірів, зручності у використанні і відповідно 

загрублює такі параметри, як чутливість, еквівалентну шуму різницю температур - NETD, 

інерційність приймачів. За принципом дії фотоприймальні пристрої (ФПП) ІЧ діапазону 

поділяють на дві групи - фотонні й теплові. Цінова політика фотонних детекторів, як правило, 

жорстко прив'язана до систем охолодження і термостатування. Теплові приймачі ІЧ 

випромінювання менш чутливі, більш інерційні в порівнянні з фотонними приймачами, але 

працюють при кімнатній або близької до кімнатної температури і відносно дешеві, що 

визначає їх конкурентну спроможність і масштабність застосування в різних областях.  

Метою роботи було створення фотовольтаїчного ФПП ІЧ випромінювання, яке б 

працювало без охолодження з прийнятною чутливістю. 

 

Напружена гетероструктура як ІЧ-приймач 

 

Принцип дії запропонованого пристрою базується на тому, що при поглинанні в 

плівці ІЧ випромінювання з довжиною хвилі, якій відповідає енергія більша ніж ширина 

забороненої зони Еg, релаксація фотозбудження призводить до теплового розширення і 

дилатації кристалічної решітки, що викликається надлишком електронів у зоні провідності. 

При цьому на межі гетероструктури між плівкою і підкладкою виникають механічні напруги 

σ, обумовлені деформацією гетерограниці внаслідок відмінності лінійних коефіцієнтів 

теплового розширення матеріалів підкладки і плівки (εth) і генерації в плівці вільних носіїв 

(εel):  

 

σ = k(εth + εel) = k((α1 - α2)∆T + 1/3∑∆nεg/р)  (1) 

 

де: k = Е/3(1-2ν), Е – модуль Юнга, ν – коефіцієнт Пуасона, α1,2 – лінійний коефіцієнт 

теплового розширення матеріалів підкладки та плівки, ∆n = (βτI)/V – концентрація 

фотозбуджених носіїв заряду, β – квантова ефективність матеріалу, τ – час життя носіїв 

заряду, V – об’єм, у якому поглинається випромінювання з інтенсивністю I, ∆T – нагрів. 

Причому, гратка КРТ розширюється (g/р > 0), а гратка Si стискається (g/р < 0). 

Попередня оцінка за виразом (1) дає значення σ ~ 16,8 кПа за умови, що випромінювання 

поглинається площею (1х1) мм, товщина плівки КРТ складає h = 5 мкм, а величина ΔT = 0,1 

К. Сила F, з якою напружена плівка діє на підкладку, дорівнює F = σh [2]. Оскільки твердий 

mailto:thelostwasteland@gmail.co
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розчин КРТ має п'єзоелектричні властивості [1], то наслідком механічної деформації буде 

генерація електричного сигналу U = q/C = (Fdik)/(εε0S/a), де S – площа контакту, a – 

відстань між контактами, ε0, ε – діелектрична проникність вакууму та матеріалу плівки 

відповідно, dik – п’єзомодуль матеріалу плівки. Якщо взяти площу контакту 1 мм
2
, а відстань 

між контактами 1 мм, то напруженість поля і різниця потенціалів між контактами складе ~ 2 

В м
-1

 та 2 мВ.  

Для зразка ФПП було отримано спектральний 

розподіл фоточутливості SV(λ) на ІЧ 

спектрометрі SРM-2 з призмою NaCl, при 

кімнатній температурі (Т = 300 К), у 

фотовольтаїчному режимі, в діапазоні довжин 

хвиль (1÷15) мкм (Рис. 1). Сигнал детектувався 

нановольтметром УНІПАН – 232 В. Індієві 

контакти розташовувалися на верхній і нижній 

поверхні зразка і спеціально закривалися. 

Спектральний розподіл чутливості зразка 

визначався для двох опорних частот модуляції 

світлового потоку fмод1 = 50 Гц і fмод2 = 338 Гц за 

методикою синхронного детектування сигналу. Інтегральна вольтова чутливість оцінювалась 

із співвідношення SvmaxSV(λ)/Pэл., шляхом інтегрування експериментальної залежності SV(λ), 

де Svmax – максимум чутливості (max = 2,7 мкм, Рис.2). Величина шумової складової (u
2

ш)
0,5

 

вибиралася як для фотонного ІЧ-приймача [3] на рівні 1,236 10
-8 

В. Звідки, для смуги f = 1 

Гц величина D
* 
= 310

8
 (Вт

-1
cмГц

1/2
) і NEP = 510

-9 
(Втсм

-1
Гц

-1/2
). 

 

 

Висновки 

 

Таким чином, у даній роботі 

запропоновано неохолоджуваний 

приймач ІЧ-випромінювання на 

основі напруженої гетеро структури 

CdxHg1-xTe/Si. Зразок демонструє 

фотовольтаїчні спектральну 

чутливість на рівні D* = 3∙10
8
 (Вт

-

1
∙см∙Гц

1/2
) при 300 К. 

Встановлено, що ЕРС, яка 

виникає в гетероструктурі 

Cd0,3Hg0,7Te/Si при фотозбудженні 

ІЧ-випромінюванням залежить від 

інтенсивності та спектрального 

складу падаючого випромінювання. 

 

 

 

1. Figielski T. // Phys. Status Solidi. 1961. No. 1. P. 306-316. 

2. Wan C. F., Luttmer J. D., List R. S., and Strong R. L. // Journal of Electronic Materials. 

1995. V. 24. No. 9. P. 1293 – 1297. 

3. Rogalski A. Infrared detectors. - Amsterdam: Gordon and Breach Science Publishers. - 

2000. 

 
Рис.1. Приймач ІЧ випромінювання на 

основі напруженої гетероструктури 

CdхHg1-хTe/(310)Si. 

 
Рис.2. Спектральний розподіл чутливості зразка 

визначався для двох опорних частот модуляції 

світлового потоку  fмод1 = 50 Гц і fмод2 = 338 Гц 
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Оптичні властивості тонких плівок NiO виготовлених методом 

спрей-піролізу 
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Тонкі плівки оксидів металів викликають все більший інтерес завдяки економічній 

вигідності їх використання порівняно з об’ємними кристалами. Тонкі плівки знайшли 

широке застосування в приладах електроніки, сонячній енергетиці, газових сенсорах, 

оптоелектроніці та ін.  

Одним з прозорих провідних оксидів, що володіє р-типом провідності та хорошими 

оптичними, електричними та термоелектричними властивостями, а також широко 

використовується в різноманітних пристроях: прозорі шари (вікна) для сонячних елементів, 

фотодетектори, в органічних сонячних елементах, газових сенсорах – є оксид нікелю. Для 

отримання тонких плівок оксиду нікелю використовують різноманітні хімічні та фізичні 

методи: реактивне магнетронне розпилення, електронно-променеве випаровування, спрей-

піроліз. Метод спрей-піролізу є доволі дешевим та простим у виконанні. 

Для напилення тонких плівок оксиду нікелю методом спрей-піролізу 

використовувався 0,1 М водний розчин хлориду нікелю NiCl2·6H2O, який розпорошувався на 

підігріті до температури 700 К підкладки зі швидкстю 2,5 мл/хв. При попаданні на нагріті 

підкладки розчин піддається піролітичному розкладу утворюючи оксид нікелю згідно 

наступної реакції: 

NiCl2·6H2O → NiO↓ + 2HCl↑ + 5H2O↑ 

 
Рис. 1 Залежність T(λ) для плівок NiO отриманих методом спрей-піролізу. На вставці 

залежність (αhν)
2
 = f(hν). 

 

На рисунку 1 представлено спектр пропускання тонких плівок оксиду нікелю 

отриманих методом спрей-піролізу. Тонкі плівки володіють непоганим коефіцієнтом 

пропускання який складає близько 40%. Коефіцієнт поглинання був розрахований за 

формулою (1) на основі значень коефіцієнта пропускання та відбивання . 

   




















 2

2

42

4

1

2

1
ln

1
R

T

R

T

R

d


     (1) 
Встановлено, що коефіцієнт поглинання добре описується залежністю α(hv)=В(hv – 

Eg)
1/2

. Ширина забороненої зони визначена із залежності (hv)

f (hv) для тонких плівок NiO, 

отриманих методом спрей-піролізу, складає 3,47 еВ. 
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Релаксаційні процеси носіїв заряду  

у створених сонохімічним методом дендритних гетероструктурах 

CaSiO3-SiO2-Sі 

 
Шмід В.І.

1
, Савкіна Р.К.

2
, Смірнов О.Б.

2
, Кирилова С.І

2
, Рибалочка А.В.

2
, Калустова Д.О.

2
, 

Подолян А.О.
1
, Надточий А.Б.

1
, Одарич В.А.

1
, Коротченков О.А.

2 

 
1 

Київський національний університет ім. Т.Г.Шевченка, пр. Академіка Глушкова 2, Київ  
2 

Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, пр. Науки 43, Київ  

Shmdvi@gmail.com 

 

Для дослідження процесів релаксації носіїв заряду в сонохімічно наноструктурованих 

кремнієвих поверхнях використовались методи імпедансної спектроскопії та конденсаторний 

метод вимірювання поверхневої фото е.р.с. [1]. Перевірка однорідності тощин утворених 

плівок та їхні показники заломлення визначались еліпсометричним методом [2]. 

Виявилося, що поверхневий потенціал у пластинах Si істотно збільшується при 

сонохімічній обробці в багатих на Ca рідинах. На відміну від цього, щільність електронних 

станів швидкого інтерфейсу залишається майже незмінною. Початкова релаксація значно 

прискорюється завдяки кавітаційним обробкам, що супроводжується суттєвим гасінням 

фотогальванічних магнітуд.  

Також виявлено, що перед відновленням величина фото е.р.с. помітно неоднорідна над 

поверхнею пластини, що означає наявність розподіленої ділянки, що впливає на розподіл 

фотозбуджених носіїв. Очищення викликає загальне розподіл фото е.р.с. Крім того, 

проведені вимірювання імпедансу відстежують прогрес у структуруванні поверхні, що 

стосується декількох релаксаційних процесів. Ми вважаємо, що сонохімічне 

наноструктурування кремнієвих пластин з дендронізованим CaSiO3 може бути новим 

багатообіцяючим рішенням щодо дешевих сонячних енергоефективних багатошарових 

структур сонячних батарей. 

 

[1] Schroder D.,Meas. Sci. Technol. 12 (2001) R16–R31 

[2] В.А.Одарич. Прикладна фотометрична еліпсометрія. Київ, Університетське видавництво 

Пульсари, 2017, 414 стор. 
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Photoluminescence of CdTe/CdS nanocrystals in 500...700 nm 

wavelength region 
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The CdTe/CdS  nanocrystals (NC) stabilized by thioglycolic acid were synthesized 

according to a method based on the interaction between cadmium thioglycolate and Te
2−

 anions in 

an aqueous medium. To prepare the initial cadmium precursor aliquots of CdSO4 solution  and  

thioglycolic acid were mixed and it was titrated by sodium hydroxide until the pH became 11. As a 

Te
2−

 source we used H2Te which was produced by the electrochemical reduction of tellurium. H2Te 

passed through the cadmium precursor with an argon flow (the Cd2+ : Te2− molar ratio is 4 : 1). The 

final step of the synthesis was refluxing of the colloid at 100 °C for several hours to grow 

CdTe/CdS NC s of the required size.  

Photoluminescence (PL) measurements were carried out at room temperature in the 400–

800 nm wavelength range using a Perkin-Elmer LS55 PL spectrometer. A source of excitation was 

light with wavelength of 300 nm and emittance of 5 μW/cm
2
. The spectral dependencies of the 

optical density (OD) were measured at 300 K with a spectrophotometer Specord 210 in the 350–

1100 nm of wavelength range. 

The PL spectra corresponding with CdTe/CdS  nanocrystals obtained under different values 

of the time etching consist of one band with the position in the range within 500-800 nm. In [1] an 

empirical fitting function was obtained for CdTe NC (for wavelength range from 550 nm to 750 

nm): 

    84.1940064.1107147.1108127.9 2337   D ,    (1) 

where D (nm) is the size of a given 

nanocrystal sample, λ (nm) is the 

wavelength of the first excitonic 

absorption peak of the corresponding 

sample. According to equation (1), 

diameters of obtained nanocrystals were 

calculated. All of PL and OD 

experimental results are collected in 

Table. One can see both red and blue 

shifts of observed PL peak position after 

deposition onto solar cell (SC). Besides 

the halfwidth of these bands was changed 

also. Possible reason of observed features 

is the modified surroundings around 

CdTe/CdS NC due to deposition of films onto SC. 

1. W. W. Yu, L. Qu, W. Guo, X. Peng, Experimental Determination of the Extinction Coefficient 

of CdTe, CdSe, and CdS Nanocrystals, Chem. Mater., 15 (2003) 2854-2860 

Diameter, 

nm 

OD peak 

position for 

solutions, 

nm 

PL peak 

position  

for 

solutions, 

nm 

PL peak 

position 

after SC 

deposition, 

nm 

2,6(1) 509 552 545 

3,2(2) 550 580 566 

3,5(3) 585 613 581 

3,7(4) 600 661 595 

3,2(5) 544 572 622 

3,4(6) 566 581 634 

3,6(7) 590 627 661 
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Механізми появи видимої паразитної люмінесценції у 

світлодіодах ультрафіолетового випромінювання 365 нм 
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Світлодіоди (СД) ультрафіолетового (УФ) випромінювання з максимумом на довжині 

хвилі 365 нм мають широке коло застосувань. Це, наприклад, полімеризація, флуоресцентна 

мікроскопія в медицині та біології, люмінесцентний аналіз (спектроскопія), тощо [1]. Однак 

InGaN/AlGaN/GaN гетероструктури ультрафіолетових світлодіодів мають ряд недоліків: це 

небажані тунельні ефекти при струмопереносі, так звана жовта та синя люмінесценція від 

дефектів, їх комплексів, а також збудження фотолюмінесценції (ФЛ) у самих СД 

гетероструктурах від власного УФ випромінювання [2]. Видима люмінесценція створює 

проблеми, складаючись із корисною фотолюмінесценцією матеріалів і структур. Це, зокрема, 

заважає проводити ефективний аналіз методами флюорометрії, цитометрії, капілярного 

електрофорезу, тощо. Відбувається також втрата корисного УФ-випромінювання за рахунок 

каналу рекомбінації жовтої електролюмінесценції (ЕЛ) та за рахунок перевипромінювання. 

Так, виміряна оптична потужність паразитної люмінесценції у діапазоні 410 – 730 нм при 

номінальному струмі 350 мА складає 4,77 мВт, 3,7 мВт та 2,39 мВт для трьох УФ СД. 

Оскільки оптична потужність УФ-смуги складає 40…50 мВт при струмі 350 мА, частка 

внеску інтенсивності видимої люмінесценції складає до 10 % від інтегральної люмінесценції. 

Для подібних УФ СД 365 нм (фірми Cree) дана величина сягає навіть 17 % [1]. 

Тому, окрім робіт по підвищенню квантової ефективності, проводяться також 

дослідження щодо зниження видимої паразитної люмінесценції в УФ СД. Зокрема, 

запропоновано цікавий спосіб її подавлення на основі методу часово-роздільної 

флуоресценції (TRF). Для зниження паразитної люмінесценції у cвітлодіодах УФ 

випромінювання (365 нм) необхідно знати механізм її виникнення. 

Встановлено, що видима паразитна люмінесценція у світлодіодах ультрафіолетового 

випромінювання 365 нм складається з двох спектральних частин – так званої жовтої, 

дефектної люмінесценції та синьої люмінесценції. Показано, що домінуючим механізмом 

появи видимої люмінесценції в УФ СД 365 нм є електролюмінесценція, оскільки при 

підвищенні напруги спочатку з’являється жовта смуга ЕЛ, а потім УФ смуга; 

фотолюмінесценція у даних УФ СД при Т = 77 К при збудженні УФ випромінюванням від 

іншого аналогічного світлодіоду відсутня, у той же час при підвищенні струму при Т = 77 К 

має місце поява та ріст інтенсивності жовтої смуги ЕЛ. При цьому спостерігається 

інтенсивна ЕЛ в синій частині спектру. 

 

1. M. Kneissl. A brief review of III-Nitride UV emitter technologies and their applications. 

Chapter 1, in the III-Nitride Ultraviolet Emitters – 2016. – Р.1-25. Springer. 

2. В.П. Велещук, О.І. Власенко, З.К. Власенко, Д.М. Хміль, О.М. Камуз, І.В. Петренко, 

В.П. Тартачник, О.В. Шульга, В.В. Борщ. Видима люмінесценція ІnGaN/GaN cвітлодіодів 

ультрафіолетового випромінювання 365 нм // Журнал нано- та електронної фізики. – 2017. 

– Т. 9, № 5. – с. 05031-1-5. 
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В мире на сегодня в связи с широким использованием импульсного лазерного 

облучения для обработки (модификации) различных полупроводников и структур 

чрезвычайно важным является целенаправленное использование лазерных импульсов для 

термообработки, отжига, очистки поверхности, легирования, рекристаллизации, нанесения 

тонких слоев, абляции, распыления с поверхности и наноструктурирования 

полупроводников А
2
В

6
 и А

3
В

5
 которые используются при изготовлении структур различного 

назначения [1]. В этом аспекте развитие технологии импульсного лазерно-индуцированного 

твердофазного и жидко-фазного (при превышении температуры плавления полупроводника) 

легирования полупроводников является одним из перспективных направлений. 

На сегодня при получении модифицированных структур с улучшенными параметрами 

удачный выбор технологии и методики обработки полупроводников и структур на их основе 

имеет важное значение. В этом аспекте актуально использование методов импульсной 

лазерной обработки кристаллов и полупроводниковых структур, направленных на 

управление механизмами и закономерностями диффузии, акустического отклика и ударной 

волны при наносекундном лазерном облучении двойных и тройных твердых растворов. 

Также необходимо определение температуры, давления и распределения примесей при 

наносекундном лазерном облучении двойных и тройных твердых растворов для 

оптимизации методов импульсной лазерной обработки полупроводниковых кристаллов 

обеспечивающих новые фотоэлектрические свойства. 

В данной работе оптимизированы методы лазерной наносекундной обработки 

полупроводниковых кристаллов Cd(Me)Te и Ga(As, Se, N), изучены процессов 

дефектообразования, диффузии, ударно-волновой процесс, акустическая эмиссия и 

нелинейные оптические эффекты. Показано, что обработка высокоомных кристаллов CdTе, 

CdZnTе наносекундными импульсами рубинового лазера позволяет улучшить состояние 

поверхности. 

Найдены условия увеличения чувствительности и уменьшения скорости 

поверхностной рекомбинации, а также изменения спектрального диапазона 

фотолюминесценции и фотопроводимости Cd(Me)Te; 

Разработан акустоэмисионный метод установления порогов плавления 

полупроводниковых кристаллов по изменению амплитуды и энергии акустического 

излучения при импульсном лазерном облучении. 

Создан метод изготовления структуры Te-CdTe со свойством электронного 

переключения с памятью путем наносекундного лазерного облучения CdTe. 

 

1. А.И. Власенко, А. Байдуллаева, В.П. Велещук, П.Е. Мозоль, Н.И. Бойко, О.С. Литвин. 

Формирование наноструктур, стимулированное поверхностными акустическими 

волнами при наносекундном лазерном облучении CdTe // ФТП. – 2015. – том 49, 

вып. 2 – С. 236 – 240. 

 



Лашкарьовські читання – 2018 

 

 78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секція 3 

Сенсорні системи 
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Розробка нових, сучасних пристроїв для детектування дуже низьких концентрацій 

речовин в малих об’ємах – тема, яка набуває все більшої популярності в біології біомедицині 

та інших галузях. 

Біосенсор – пристрій, в якому чутливий шар, що утримує біологічний матеріал 

(ферменти, бактерії, антитіла) та реагує безпосередньо на присутність визначуваного 

компонента й генерує сигнал, який  пропорційний концентрації досліджуваного агента. В 

загальному біосенсор це пристрій, який має в собі два типи перетворювачі – хімічний 

(селективна мембрана) та фізичний, які є в тісному контакті один з одним. Відомо різні типи 

біосенсорів, залежно від способу класифікації [1]. 

Існують два типи планарних біосенсорів на основі МДН-транзисторів: польові 

транзистори з ізольованим затвором та індукованим каналом (іоно селективні польові 

транзистори (ІСПТ). 

Для визначення різних молекул в якості чутливого шару в ІСПТ сенсорах переважно 

застовують SiO2, Si3N4, Al2O3,Ta2O5 та їх комбінації. 
Окрім вище зазначених матеріалів підзатворного діелектрика використовують ще 

СеО2,  чутливість якого для рН становить 58 мВ/рН [2], що дуже близька до чутливості 

Нерста (59,2 мВ/рН). 

Нами були виготовлені ІСПТ сенсори, в яких в якості підзатворного діелектрика 

використано СеО2 та Al2O3 (рис.1). Запропоновані ІСПТ були протестовані для кількісного 

аналізу концентрації СРБ (С-реактивного білка) [3]. СРБ – важливий білок в організмі 

людини, який швидше за інших реагує на пошкодження тканин організму. Наявність СРБ в 

крові є ознакою запального  процесу, травми, проникнення в організм бактерій, грибків.  

Дослідження сенсора для СРБ проводилися при Vз=-2,5 B та Vз=-5,0 В для СеО2 або 

Al2O3 відповідно, в діапазоні концентрацій СРБ в фосфатному буфері: 0-25 мг/л.  

 

 
Рис. 1. Схематичний вигляд ІСПТ сенсора для СРБ
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(а) 

                                  

                                                                                
                              (б)                                                                  (в) 

 

Рис.2 ВАХ ІСПТ-сенсорів з підзатворними діелектриками: об’єднаний графік для 

обох матеріалів (а) та розділені для CeO2 (б) й Аl2O3 (в). 

 

Отримані результати вимірювання (рис.2) дають можливість стверджувати, що 

сенсори для СРБ на основі CeO2 мають чутливість – 0.15 мкА/(мг/мл), а з Al2O3 в якості 

чутливого елемента має 2,23 мкА/(мг/мл). Отримані результати дають можливість 

використання запропонованих сенсорів з Al2O3 для експрес аналізу запальних процесів в 

організмі, на відміну від можливостей сенсора на основі CeO2. 

 

 

 

[1] М. Ф. Стародуб, М. І. Канюк, О. М. Шмирєва / Мікроелектронні мультипараметричні 

біосенсори // Biotechnologia Acta. - 2008. - Т. 1, № 1. - С. 61-73. 

[2] Максимчук Н. В.  Процессы взаимодействия биохимических комплексов с 

поверхностью пленки нанокристаллического оксида церия / Н. В. Максимчук. - С. 813-

824. 

[3]. P. Salvo, V. Dini, A. Kirchhain, A. Janowska, T. Oranges, A.Chiricozzi, T. Lomonaco, F. 

Di Francesco and M. Romanelli, Sensors and Biosensors for C-Reactive Protein, Temperature 

and pH, and Their Applications for Monitoring Wound Healing: A Review // J. Sensors, Vol 

2952 (17) (2017), doi:10.3390/s17122952. 
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Базуючись на методі скінченних елементів (FEM), була розроблена комп’ютерна 

модель для симуляції поглинання світла системою «суцільна золота частинка – оболонка із 

молекулярно - імпринтованого полімеру (МІП)», що може бути аналітично вирішена. 

Розроблена  модель використана для прогнозування спектрального відгуку системи на 

поглинання світла при детектуванні молекул. Зокрема, було розглянуто дві моделі – золота 

сферична наночастинка із радіусом 50 нм, оточена гомогенною та гетерогенною оболонками. 

Гетерогенність оболонки пов’язана із присутністю полімеру, оточуючого середовища 

(наприклад, води), імпринтованих сайтів та молекул, що детектуються. Геометрія і оптичні 

властивості таких оболонок були попередньо розраховані за допомогою симетричного 

наближення Бругемана. FEM-моделювання проводилось в середовищі Comsol [1], його 

результати були порівняні із результатами моделювання за допомогою розширеного методу 

Мі [2]. 

 

 

 

Рис. 1. Напруженість поля системи  «суцільна золота частинка – полімерна оболонка із 

МІП» в результаті FEM моделювання для резонансної довжини хвилі 650нм. 

В результаті було визначено найбільш активні зони напруженості поля ЛППР в системі 

(рис.1) «суцільна золота частинка – оболонка із МІП», а також спектр поглинання системи. 
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При моделюванні був врахований ефект можливого розширення гетерогенної оболонки за 

рахунок насичення досліджуваними молекулами з гідрофільним покриттям. 

Більшість параметрів розробленої моделі може бути змінена для прогнозування 

різноманітних систем типу суцільна золота частинка – оболонка із МІП». До цих параметрів 

входять: розміри наночастинки, її форма, суцільність та матеріал, а також розміри, оптичні 

властивості, форма і матеріал оболонки.  

 

 

1. M. Alsharif , P. A. Wallace , D. M. Hepburn and C. Zhou FEM Modelling of Electric Field 

and Potential Distributions of MV XLPE Cables Containing Void Defect // 2012 COMSOL 

Conference in Milan. 

2. А.M. Lopatynskyi, O. G. Lopatynska, L. J. Guo, and V.I. Chegel Localized Surface Plasmon 

Resonance Biosensor—Part I: Theoretical Study of Sensitivity—Extended Mie Approach // 

IEEE Sensors Journal 2011.-11.-P. 361-369.  
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 Актуальною на сьогодні є розробка інформаційно-телекомунікаційних технологій, що 

дають змогу здійснювати моніторинг заданого регіону та оцінювати ризик виникнення  

надзвичайної ситуації. Це можливо за рахунок розробок  нової сенсорної техніки та 

організації бездротових  сенсорних мереж. 

 Сенсорна мережа являє собою розподілену самоорганізуючу систему мініатюрних 

автоматичних датчиків. Провідними  технологієями ХХІ століття є   WSN (Wireless sensor 

networks) та MANET (Mobile AdHoc Network), що швидко розвиваються. 

 У якості мережевих датчиків (сенсорних вузлів) використовуються: малогабаритні 

процесори й трансивери,  недорогі сенсори (MEMS, RFID). Як середовище передачі 

даних вони  використовують бездротовий канал зв'язку особливістю якого є здатність 

передачі інформації на значну відстань за малої потужності передавачів. 

 Сфери та об’єкти сенсорних мереж: транспортний моніторинг; спостереження за 

станом здоров’я людини та пересуванням об’єктів у охоронній зоні, режимному 

приміщенні; відеонагляд; керування рухомими об’єктами; моніторинг доріг, мостів, 

комунікацій; дистанційне зондування Землі; Smart House. 

 Транспортний моніторинг (GPS-моніторинг). Можливості: контроль місцезна- 

ходження транспорту або товару (Завдяки системі моніторингу розташування й 

переміщення ваших транспортних засобів та товару завжди як на долоні); контроль 

швидкісного режиму (Система GPS моніторингу дозволить вам дізнатися, чи 

дотримуються водії правил дорожнього руху та встановлені вами обмеження. Усі 

порушення фіксуються у звіті з урахуванням часу й місця); контроль палива (Датчики 

рівня та витрати палива дозволять вам заощаджувати на експлуатації авто). 

 Спостереження за станом здоров’я. Прикладом бездротового спостереження за 

своїм здоров’ям є фітнес – трекер. У його будову входять акселерометр та гіроскоп. 

Акселерометр - це прилад, що визначає прискорення. Гіроскоп же визначає кут, на який 

змінюється орієнтація предмета в просторі. Таким чином убудований мікропроцесор 

отримує повну тривимірну картину переміщення нашої руки. Завдяки цьому він зможе 

точніше відокремити рухи руки, що виникають при кроці, від рухів, коли ви знаходитеся 

на одному положенні.  

 Стеження за пересуванням об’єктів в охоронній зоні, режимному приміщенні.     

Цей метод знайшов своє застосування в області правоохоронної діяльності. Як приклад - 

електронний браслет для засудженого.  Принцип роботи електронного пристрою зі 

стеження  простий. Перебуваючи в радіусі дії поля "бази", ув'язнений не може покинути 

ці межі. Як тільки він перетне кордон, пристрій відразу посилає сигнал на телефон і на 

комп'ютер інспектору.  

 Друге - аналогічний пристрій контролю за допомогою мобільного зв'язку. Така 

система зручна для міста, але вона не підійде для селищ, не охоплених стільниковим 

покриттям. 

 Третій вид - пристрій постійного стеження. Складається з передавача (браслета), 

переносного пристрою GРS-стеження та стаціонарного передавального пристрою (його 

встановлюють на місці відбування покарання). 

 Відеонагляд.  IP-камера відеоспостереження становить собою міні-комп’ютер, який 

виконує обмежений ряд функцій: приймання сигналу (аудіо, відео), стиснення даних, 

передача інформації на приймач. Зображення потрапляє на матрицю ПЗС і перетвориться 

в електричний сигнал. На відміну від роботи аналогових систем, IP відеозображення 

передається через локальну мережу або Інтернет. Кожен пристрій має IP-адресу,             

IP-сервер, інтегрований мережевий інтерфейс. Дані, завдяки статичній адресі, можуть 



Лашкарьовські читання – 2018 

 

 84 

бути доступні в будь-якій точці світу. 

 Керування рухомими об’єктами. Безпілотні трактори працюють без присутності 

водія в кабіні. Спеціальне програмне забезпечення дозволяє їм самостійно рухатися й 

підчас цього визначати своє місце розташування на полі, вибирати потрібну швидкість 

пересування, об'їжджати перешкоди. Безпілотні трактори використовують лазери, 

сенсори, радари; системи GPS та інші бездротові технології. Контроль за такими 

тракторами може відбуватися або з офісу фермера, або ж із однієї з машин, що працють у 

полі. 

  Моніторинг мостів,  доріг, комунікацій. Для контролю стану мостів застосовуються 

такі дистанційні контрольно-вимірювальні прилади: накладні, заставні, арматурні 

тензометри; анкерні датчики навантаження; датчики горизонтальних та  вертикальних  

переміщень; датчики концентрації напружень;  датчики нахилу; датчики зусилля. 

 Датчики встановлюються в певних точках і призначені для перетворення фізичних 

параметрів, що характеризують стан об'єкта (відстань, розтяг, нахил), у електричні 

сигнали (струм, частоту, напругу). Сигнали потрапляють до серверу й обробляються. 

 Дистанційне зондування Землі. Дистанційне зондування здійснюють спеціальними 

приладами – датчиками, які можуть бути пасивними й активними, причому пасивні 

датчики вловлюють відбите або випускаюче природне випромінювання, натомість 

активні здатні самі випромінювати необхідний сигнал і фіксувати його відбиття від 

об'єкта. 

 - До пасивних датчиків відносять оптичні й скануючі пристрої, що діють у діапазоні 

відбитого сонячного випромінювання, включаючи ультрафіолетове, видиме й ближній 

інфрачервоний діапазони. 

 - До активних датчиків відносять радарні пристрої, скануючі лазери, мікрохвильові 

радіометри та ін. 

 Smart House. Датчики й аналогові сенсори використовують у якості передачі даних 

низьковольтний струм і електропровідники малого поперечного перерізу в якості 

середовища передачі. Наприклад, найпростіший датчик світла містить фотоелемент з 

входом і виходом, через який проходить фаза низьковольтного струму. Цей фотоелемент 

змінює опір при попаданні на нього світла, таким чином видаючи різні параметри струму 

в різний час доби. 

   Контролер отримує ці значення, обробляє їх і, відповідно, посилає сигнал про 

включення/виключення груп освітлювальних приладів, а також регулювання рівня 

освітлення (при  наявності димера). Наприклад, датчик  контролю  температури (на 

підставі його даних інтелектуальна система «розумний будинок» управляє обігрівом), 

датчики руху й шуму (світлосигналізація), датчики витоку газу та води (управління 

клапанами, які перекривають газ і воду) і багато іншого. 

 Датчики й цифрові сенсори  нового  покоління  мають розширені можливості та є 

інтелектуальними  пристроями. Наприклад, сучасні багатофункціональні датчики руху  

здатні не просто виводити дані на контролер у двох параметрах: «так» або «ні», але й 

здатні  вимірювати  відстань від датчика до рухомого об’єкта, виявляти затримки при 

його пересуванні та ін. Усе це обробляється вбудованим у датчик мікропроцесором і 

подається  на контролер у вигляді цифрових  сигналів.  

      Отже, залізо буде розумним, коли в нього будуть вмонтовані  бездротові пристрої. Не 

дивно, що фахівці  зацікавлені їх розробкою та удосконаленням. Така зацікавленість 

обумовлена тим, що бездротові прилади забезпечують доступ до тієї інформації, яку 

раніше неможливо було отримати взагалі або доступ до якої вимагав великих витрат. 

1. https://agro-smart.com.ua/ua/news/vse-o-bespilotnykh-traktorakh 

2. http://mastery-of-building.org/uk/sostavlyayushhie-elementy-sistemy-umnyj-dom-ix-

naznachenie-i-princip-raboty/ 

3. http://www.nas.gov.ua/RDOutput/UA/book2017/Pages/sd.aspx?SRDID=05 

4. http://www.geol.vsu.ru/ecology/ForStudents/4Graduate/RemoteSensing/Lection03.pdf 
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В останнє десятиліття спостерігається інтенсивний розвиток аналітичних приладів на 

основі явищі поверхневого плазмонного резонансу (ППР) для визначення біологічних або 

хімічних компонентів в газах і рідинах [1]. Основним елементом ППР-приладу є сенсор, який 

складається з джерела монохроматичного p-поляризованого світла (лазеру), скляної призми, 

на робочу грань якої нанесена тонка (20-60 нм) плівка високопровідного металу, яка 

контактує з досліджуваною речовиною (аналітом), і фотоприймача для вимірювання 

інтенсивності відбитого світла від металевої плівки. Явище ППР спостерігається як 

порушення повного внутрішнього відбиття падаючого від лазера світла на межі "метал – 

скло" при співпадінні частот фотонів світла та плазмонів в металевій плівці та 

спостерігається як різке падіння інтенсивності відбитого світла при певному куті падіння 

лазерного випромінювання. Цей кут на графіку залежності інтенсивності відбитого світла від 

кута його падіння І(θ) називається резонансним. При ППР вздовж меж "метал–скло" та 

"метал–аналіт" розповсюджуються поверхневі електромагнітні хвилі (поверхневі плазмони), 

частоти яких залежать від діелектричних проникностей (показників заломлення) скла, 

аналіту і оптичних констант матеріалу металевої плівки, зміна яких викликає зміну значення 

резонансного кута.  

У більшості ППР-приладів для визначення резонансного кута та його зміни при 

метаморфозах аналіту будується графік залежності інтенсивності відбитого світла від кута 

його падіння І(θ), що реалізується шляхом кутового сканування з певним кроком. Цей 

мінімальний інтервал визначає значення абсолютної апаратної похибки вимірювання, яку 

можна зменшити, використовуючи процедуру апроксимації виміряної залежності І(θ). При 

цьому абсолютна похибка апроксимації залежить від симетрії та напівширини графіку 

характеристики відбиття І(θ). У роботі [2] вивчався вплив апроксимації поліномом на 

похибку визначення резонансного кута при довжині хвилі лазерного випромінювання 650 нм. 

Автори визначили, що найпростішим і надійним для апроксимації є поліном 2-го порядку, 

але при великій асиметрії графіку І(θ) задовільні результати отримуватимуться лише за 

значного обмеження області апроксимації від виміряного мінімуму (не вище 5%). 

Застосування цього наближення збільшує точність вимірювань, але ускладнює процедуру 

обчислення положення резонансного кута. Значним недоліком цього методу є істотна 

залежність похибки апроксимації від довжини хвилі при роботі в видимому діапазоні, що 

робить цей метод не універсальним. 

Ми пропонуємо альтернативний метод визначення резонансного кута – метод 

середньої лінії [3]. Суть методу полягає у визначенні резонансного кута як точки перетину 

осі кутів падіння та лінії, що проходить через середини відрізків, котрі сполучають 

еквірівневі точки по осі інтенсивності відбитого світла, які розташовані на схилах 

резонансної характеристики І(θ) в діапазоні кутів повного внутрішнього відбивання. 

Нами було порівняно два методи визначення точного положення резонансного кута, а 

саме: метод середньої лінії і метод апроксимації поліномами 2-го та 3-го ступенів відповідно 
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до методики описаної в [4]. Оцінка впливу математичних методів на величину абсолютної 

похибки проводилася за допомогою побудови теоретичної резонансної характеристики для 

багатошарової системи "скло-метал-аналіт" та р-поляризованого монохроматичного 

випромінювання. Характеристика відбиття І(θ) була розрахована як функція кута падіння за 

допомогою формул Френеля та математичного формалізму матриць розсіювання Джонса [5] 

за методикою описаною у роботі [6]. 

Результати моделювання показали, що в методі  апроксимації поліномом величина 

похибки зростає зі збільшенням довжини хвилі збудження (Рис.1.), що пов'язано з 

непараболічністю характеристики відбиття І(θ). 

 

 
 

Рисунок 1. Залежність абсолютної похибки від довжини хвилі для методу середньої лінії (3), 

та методу апроксимації поліномами 2-го (1) та 3-го (2) ступенів [9]. 

 

 При цьому запропонований метод середньої лінії забезпечує значення абсолютної 

похибки в 6 разів нижче, ніж у методі апроксимації поліномом. Найбільший позитивний 

ефект був досягнутий для двох довжин хвиль 700 і 970 нм, що, ймовірно, пов'язано з формою 

характеристик відбиття І(θ).  
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Не дивлячись на той факт, що вже продемонстрована можливість отримання 

раманівського спектру від однієї молекули [1], кількість робіт, присвячених дослідженню 

коливних спектрів різних речовин методом SERS (поверхнево підсиленої раманівської 

спектроскопії) та безпосередньому вивченню механізмів раманівського підсилення, з 

кожним роком неухильно зростає [2], що вказує на значну актуальність цієї тематики.  

В даній роботі отримано та досліджено два типи SERS підкладок, сформованих на 

основі золотих наночастинок (НЧ) у формі зірок. Тип (I) SERS підкладок був сформований 

адсорбцією золотих НЧ на модифіковані скляні пластинки, що поміщалися в колоїдний 

розчин з вже сформованими НЧ. Тип (II) SERS підкладок був реалізований в процесі 

безпосереднього зародження золотих НЧ на модифікованих скляних пластинках, які 

занурювалися в розчин, в якому відбувався синтез.  

Для обох типів SERS підкладок були досліджені морфологія, спектри поглинання, 

ефективність підсилення раманівського розсіювання світла від осаджених молекул та 

проведено теоретичне моделювання розподілу напруженості електричного поля поблизу 

«гарячих точок» в залежності від довжини хвилі збуджуючого лазерного випромінювання. 

Дослідження спектрів поглинання обох типів SERS підкладок показали, що для I типу 

характерна широка смуга плазмонного поглинання з максимумом 600 нм, а для II типу 

проявляються дві широкі смуги плазмонного поглинання з максимумами 615 та 1000 нм. 

Наявність двох смуг плазмонного поглинання може бути зумовлене двухмодовим 

розподілом НЧ за розмірами. 

Проведено дослідження підсилення SERS підкладками раманівського розсіювання 

світла при різних концентраціях молекул барвника кристалічного фіолетового в резонансних 

та не резонансних умовах. Показано, що при використанні лазерного випромінюванням з 

=671 нм для SERS підкладок I типу вдається зареєструвати спектр від розчину з 

концентрацією 10
-8

М, для SERS підкладок II типу від розчину з концентрацією 10
-9

М, а на 

склі – тільки з концентрацією 10
-3

М.  

В даній роботі показано, що змінюючи розміри ядра та вістер нанозірок, SERS 

підкладки можна налаштовувати на необхідну довжину хвилі поглинання лазерного 

випромінювання. Дослідження SERS сигналів в центрі плям обох типів SERS підкладок 

показали, що інтенсивності спектрів відрізняються не більше 5-10%, що свідчить про їх 

однорідність. Встановлено, що коефіцієнт підсилення SERS сигналу від підкладок I типу 

складає 10
5
, а II типу – 10

6
. Проведено теоретичне моделювання розподілу напруженості 

електричного поля навколо НЧ при варіюванні довжини хвилі збуджуючого лазерного 

випромінювання від 400 до 1000 нм. 
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Експериментальні дослідження оптичних властивостей матеріалів в останні два 

десятиліття дозволили отримати обширні відомості про їх фізичні властивості. Серед цих 

властивостей параметри та структура енергетичних зон є основоположними, що визначають 

практичне застосування того чи іншого матеріалу. Поряд з оптичними методами 

дослідження успішно розвивались і магнітооптичні. Серед магнітооптичних методів 

дослідження напівпровідників найбільше поширення отримав ефект Фарадея, що є одним з 

методів який дозволяє найбільш повно визначити параметри зонної структури. Ефект 

полягає в тому, що при розповсюдженні лінійно поляризованого світла через речовину, яка 

знаходиться в магнітному полі, паралельному напрямку розповсюдження світла, площина 

поляризації змінює своє азимутальне положення, так звана циркулярна фазова анізотропія.    

Незважаючи на давню історію ефекту перед дослідниками весь час стояла проблема 

підвищення точності та чутливості засобів вимірювання ефекту Фарадея, адже від цього 

залежить можливість виявити його нові особливості в матеріалах. Однак, при підвищені 

чутливості виникає проблема похибки в результаті впливу на вимірювання інших 

поляризаційних ефектів. Для ефекту Фарадея це насамперед лінійне двопроменезаломлення, 

що призводить до перетворення лінійно поляризованого світла при розповсюдженні через 

речовину з анізотропією діелектричних властивостей в еліптично поляризоване. Причина 

такого перетворення може бути різноманітною: одновісна деформація в наслідок 

неоднорідності структури речовини або нерівномірного розподілу домішок та дефектів, 

нерівномірний нагрів, тощо. В будь якому випадку частина світла, що стала циркулярно 

поляризованою може вносити похибку у вимірювання ефекту Фарадея. Отже, метою роботи 

є дослідження взаємного впливу ефектів циркулярної та лінійної фазової анізотропії та 

пошук чутливої методики, яка спроможна розділити ці два явища. 

Обом вимогам відповідає метод модуляційної поляриметрії, коли на зразок, що 

досліджується, спрямовується лінійно поляризоване світло, а модулятор поляризації з 

лінійним поляризатором розташовуються за зразком та виконують роль динамічного 

аналізатора. По-перше, такий метод є досить інформативним як з точки зору виявної 

здатності, так і чутливості до впливу різноманітних зовнішніх та внутрішніх чинників, що 

викликають анізотропію властивостей досліджуваного об’єкту. По-друге, обчислення з 

використанням матричної оптики показало спроможність методу до повного Стокс 

поляриметричного аналізу, оскільки інтенсивність світла падаючого на фотодетектор має 

декілька перемінних складових [1]. При азимутальному положенні модулятора під кутом 45
0
 

відносно робочих координат вказана інтенсивність описується рівнянням:  

I = (1/2)*[I0+Qcos(0sin(t))+Vsin(0sin(t))]       (1) 

де 0sin(t ) динамічно змінна різниця фаз, що набігає при проходженні світла крізь 

модулятор (0- максимальний зсув фаз,  - частота модуляції), I0 – загальна інтенсивність 

зондуючого променю, а Q та V – інтенсивності лінійної та циркулярної компоненти світла 

відповідно. Таким чином, у загальному випадку еліптично поляризованого світла легко за 

допомогою поляризаційної модуляції розділити сигнали, що залежать від величини кожної з 
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компонент вектора Стокса. Сигнал, що визначається циркулярною компонентою V, 

реєструється на частоті модуляції, а лінійною Q - на подвоєній. Якщо спрямувати на зразок 

лінійно поляризоване світло з азимутом площини поляризации 45
0
 (U-компонента вектора 

Стокса), то інтенсивнисть V-компоненти буде, при невеликому зсуві фаз, прямо 

пропорцийна двопроменезаломленню, а інтенсивнисть Q-компоненти, при невеликих кутах 

повороту площини поляризации, прямо пропорцийна ефекту Фарадея. Інтенсивність U-

компоненти у розглянутому випадку не модулюється та не дає вкладу у змінний сигнал,  

оскільки її площина поляризації співпадає з віссю модулятора.  

Описаним методом, на зразках неодімового скла та алюмосилікатної склокераміки, в 

яких лінійна аназотропія викликана зовнішньою одновісною деформацією, було виміряно 

величину ефекту двопроменезаломленя у залежности від прикладеного зусилля та при різних 

напруженнях магнітного поля. Також було зареєстровано залежності ефекту Фарадея від 

напруженості магнітного поля у зразках, що знаходилися під дією стискаючого зусилля 

різної величини. На рис.1 представлені результати дослідження лише склокераміки, оскільки 

на неодимовому склі було отримано тіж самі тенденції зміни характеристик.  

Як добре видно на рисунку 1а має місце значне збільшення величини інтенсивності V-

компоненти у присутності магнітного поля. Оскільки величина ефекту Фарадея менша ніж 

зміна величини двопроменезаломлення при магнітному полі тієї ж напруженості, то з причин 

виникнення явища можна виключити перерозподіл інтенсивності світла між компонентами 

вектора Стокса внаслідок взаємодії поляризаційних ефектів. Отже, ефект, що спостерігається, 

пояснюється зміною властивостей, а саме величини коефіцієнту оптичного напруження у 

магнітному полі для металовмістного зразка. З іншого боку, як видно з рисунку 1б, 

незважаючи на значну величину ефекту двопроменезаломлення залежність величини Q-

компоненти від напруженості магнітного поля залишається незмінною. В цьому випадку не 

спостерігається, як перерозподіл інтенсивності світла із-за взаємодії поляризаційних ефектів, 

так і зміни величини константи Верде зразка від тиску у використаному діапазоні. 

Таким чином можна зробити декілька висновків. Методика модуляційної поляриметрії 

спроможна розділяти та з великою чутливістю реєструвати явища амплітудної та фазової 

анізотропії, при цьому не спостерігається перерозподіл інтенсивності світла між 

компонентами вектора Стокса внаслідок зваємодії поляризаційних ефектів. Направлені 

деформації, що можуть виникати у зразках внаслідок різноманітних зовнішніх та внутрішніх 

чинників не впливають на реєстрацію ефекту Фарадея. Магнітне поле змінює енергетичну 

картину зразків, що призводить до зміни їх властивостей у тому числі і механічних, принаймі 

у використаних в роботі речовинах.  

 

1. Матяш И.Е., Сердега Б.K.. Особенности поляризационно-модуляционной 

диагностики диэлектрической анизотропии материалов. // Оптоэлектроника и 

полупроводниковая техника.- 2005.- 40.- с.155-161.   

Рис.1. Залежності величини компонент вектора Стокса: а) – V від стискаючого зусилля 

при двох крайніх значеннях напруженості магнітного поля; б) – Q від напруженості 

магнітного поля при двох крайніх значеннях стискаючого зусилля. 
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Теплове випромінювання є одним з основних типів світіння речовини, поряд з 

люмінесценцією та розсіянням світла. Його можна викликати у лабораторних умовах, 

опромінюючи досліджуваний об`єкт потужним імпульсним лазерним випромінюванням. 

Результатом взаємодії лазерного  випромінювання зі світлопоглинальним середовищем є 

нагрівання поверхневих шарів до декількох тисяч Кельвінів, внаслідок чого можна 

спостерігати теплове випромінювання, спектр якого  наближено описується функцією 

Планка для абсолютно чорного тіла. Даний спектр може бути зареєстрований у видимій 

ділянці спектру. Властивості індукованого лазером теплового випромінювання залежать від 

структури нагрітого шару, а також від його теплових та оптичних характеристик. 

Особливістю є сильна нелінійність залежності інтенсивності світіння від інтенсивності 

лазерного збудження. 

Метою роботи було дослідження теплового випромінювання у вузькому 

спектральному діапазоні (в околі довжини хвилі 600 нм) поруватого вуглецевого матеріалу 

при опроміненні лазером, що працює в імпульсному режимі. В якості зразку 

використовувався мікропоруватий зразок з високим вмістом вуглецю, який був виготовлений 

з рослинної сировини  шляхом піролізу. Досліджуваний об`єкт піддавався впливу 

випромінювання неодимового лазера з модуляцією добротності (довжина хвилі 1064 нм, 

тривалість імпульсу 20 нс, густина потужності 7-21 МВт*см
-2

). Досліджувались зразки, які 

попередньо зберігались при різних умовах. 

В результаті експериментів було виявлено, що залежність інтенсивності світіння 

об`єкта від кількості імпульсів лазерного опромінення має три стадії (рис.1,а): стрімке 

розгоряння, зменшення інтенсивності випромінювання та повільне зростання. Експерименти 

такж свідчать, що характеристики теплового випромінювання поруватого вуглецевого 

матеріалу залежать від вологості середовища, в якому зберігались зразки (рис. 1). Крім того, 

виявлено, що вологість оточуючого середовища впливає на кінетику загасання теплового 

випромінювання поруватих вуглецевих матеріалів. 

Виявлені закономірності можна пояснити трансформаціями структури поруватого 

поверхневого шару внаслідок лазерного опромінення, а також процесами видалення вологи з 

порожнин, що призводить до спостережуваних змін характеристик теплового 

випромінювання. Можна очікувати, що виявлені закономірності індукованого лазером 

теплового випромінювання поруватих вуглецевих матеріалів закладають основу для 

використання зазначених об’єктів як сенсорів вологи чи інших речовин, адсорбованих 

структурованим або поруватим поверхневим шаром. 
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Рис. 1. Нормована залежність інтенсивності світіння від кількості імпульсів лазерного 

опромінення при різних значеннях вологості об'єкта: а) φ = 0%, б) φ = 100% 
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Секція 4 

Напівпровідникова ІЧ і НВЧ техніка  
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Деякі аспекти використання TLM методу для вимірювання 

контактного опору 
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Як відомо, надійність роботи напівпровідникових приладів безпосередньо залежить від 

якості омічних контактів, за допомогою яких прилад включається в електричне коло. У 

зв'язку з цим, в наукових і дослідницьких центрах різних країн, ведуться роботи по 

збільшенню термічної і радіаційної стійкості омічних контактів, а також по зменшенню 

контактного опору (ρс). У зв'язку зі зменшенням розмірів активних елементів і контактного 

опору омічних контактів виникає проблема визначення малої величини ρс з досить високою 

точністю. Додаткові складнощі спостерігаються при врахуванні крайових ефектів і процесів 

розтікання струму між контактами, що вимагає нових технічних і конструкторських рішень 

[1, 2]. У даній роботі зроблена спроба визначити межі, в яких можна використовувати відомі 

модифікації методів з похибкою вимірів не більше 5%, що обумовлено обмеженням 

можливостей оптичної фотолітографії при виготовленні контактних площадок. 

Для вимірювання LTLM (Linear Transmission Line Method – LTLM) методом 

застосовують контактну структуру, що складається з ряду однакових прямокутних контактів, 

розміщених на відстані l1, l2, l3 ... ln, з довжиною L і шириною W, причому для зменшення 

похибок, пов'язаних з крайовим розтікання струму необхідно, щоб виконувалася умова 

L<<W. Повний виміряний опір R відповідно до [3], можна розрахувати за формулою: 

W

Rl
RR SHi

c  2  , де де 2Rc - контактний опір двох контактів, між якими пропускають струм; 

RSH - поверхневий опір напівпровідникового шару за межами області контакту. 

У контактному опорі Rc додатково враховується неоднорідність витікання струму з 

усією площі контакту з металом, так як у краю контакту лінії струму згущуються. Це 

враховується формулою, наведеною в [4]: 









T

SKT
c

L

L
coth

W

RL
R , де  SKcT R/L   довжина 

перенесення – відстань, на якій струм зменшується в e раз [3, 5], RSK – поверхневий опір 

шару напівпровідника безпосередньо під контактом. При відпалюванні контакту, в 

приконтактактному шарі напівпровідника відбувається додаткове підлегування, в зв'язку з 

чим RSK≠RSH. 

Розглянемо випадок, коли L> 2LT, тоді coth (L/LT) → 1 (при L> 5LT, coth (L/LT) = 1), 

допускаючи, що RSK≈RSH, рівняння (1) з урахуванням спрощень застосованих для (2) набуває 

вигляду: 
W

LR

W

RL
R SHSHT  2 . Нахил залежності RW = f(L) визначає RSH, точка перетину з 

віссю ординат дасть величину SHT RL2 , точка перетину з віссю абсцис – SHcT R/L  . 

Питомий контактний опір в цьому випадку визначається як: SHTc RL
2

 . Зі співвідношення 

видно, що величина LT грає роль ефективної довжини перенесення струму від краю углиб 

контакту, відповідно LTW, а не LW буде ефективною площею планарного контакту. 

Оскільки модель контактів одномірна і нехтує розтікання струму на бічних краях 

контакту, необхідно, щоб W>>LT. Якщо, все ж довжина перенесення більше розмірів 

контакту, тоді необхідно використовувати CTLM метод, який не вимагає додаткових 

технологічкскіх процесів і вимірювань для усунення крайових ефектів. Використання CTLM 

виключає ефекти, пов'язані з протіканням струму на краях контактних площадок [2]. 
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Існують кілька різновидів СTLM методу, але оптимальним з точки зору технології 

виготовлення є використання схеми з постійним співвідношенням r2/r1, при якій внесок 

контактного опору у виміряний опір R є вагомим [2]. 

За моделлю СTLM опір, виміряний між контактами, визначається як в [1]: 
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 , де I0(αr1) і I1(αr1) - модифіковані функції Бесселя нульового і 

першого порядків відповідно, α = (RSH/ρc)
1/2

 =1/LT. 

При досить малих значеннях r1, контактний опір Rс, вносить основний вклад в R, що 

відповідає виконанню умови: αr1 << 1 (r1/LT << 1), тоді наше рівняння спроститься до 

вигляду: 
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 . З рівності загального і спрощеного рівнянь можна 

отримати величину питомої контактного опору ρс', що враховує модифіковану функцію 

Бесселя 0-го і 1-го порядків: 
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Для визначення необхідної модифікацій 

тестової TLM структури, при використанні 

якої похибка не перевищує задану, побудуємо 

залежність абсолютної похибки від довжини 

лінії перенесення, поділеній на 

характеристичний розмір, який представляє 

радіус контакту r1 - для CTLM і відстань між 

сусідніми контактами L - для LTLM (рис 1) . 

З рис. 1 видно, що для CTLM 

п'ятивідсоткова похибка не перевищується 

при 5LT> r1 для RSH = 10 Ом·см
2
 (лінії 1-4), 

2LT> r1 для RSH = 100 Ом·см
2
 (лінії 5-8) і 2LT> 

3r1 для RSH = 1000 Ом·см
2
 (лінії 9-12). Для 

LTLM (лінія 13) похибка не перевищує 5% 

при L> 2LT. 

Таким чином, з представлених на рис. 1 

залежностей стають зрозумілими умови, при 

яких необхідно використовувати радіальну 

або лінійну геометрії контактів.  

Отже, показано, що для TLM методу 

вимірювання питомої контактного опору на 

планарних контактних структурах раціонально використовувати суміщені тестові структури 

з лінійною і радіальною геометрією контактних площадок. 
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Рис. 1.  Залежність 
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1 .  Лінії 

1–4 для CTLM и  відповідають r1=25,40,50,75 

мкм, RSH=10 Ом∙см
2
; 5–8 – r1=25,40,50,75 мкм, 

RSH =100 Ом∙см
2
; 9–12 – r1=25,40,50,75 мкм, RSH 

=1000 Ом∙см
2
. Линія 13 для LTLM с L=75 мкм. 
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Анотація.У цій роботі ми досліджували процеси формування фотодіодних структур в 

монокристалах антимоніду індію легованих телуром та  імплантованих іонами берилію 

емітерних областей. Було досліджено два варіанти формування фотодіодних структур: 

планарна та меза. Показано, що сукупність  запропонованих у роботі технологічних процесів 

по меза-технології виготовлення фотодіодних структур має переваги над відповідною 

планарною технологією у рамках єдиного конструктиву: статичні фонові струми для 

зворотньо зміщеного планарного діоду є значно більшими, а фоточутливість, що до 

опромінення каліброваним джерелом з температурою 500℃ – меншою ( Рис.1). 

Фотодетектори для середньохвильового ІЧ діапазону широко використовуються для 

реєстрації теплового випромінювання в військовій та космічній техніці, медицині [1]. 

Монокристал InSb n-типу провідності є одним з найбільш перспективних матеріалів для 

виготовлення фотодетекторів, що працюють при температурі рідкого азоту, оскільки має 

рекордно високу рухливість електронів в цьому діапазоні температур [2]. P-n перехід у цьому 

матеріалі формується шляхом легування домішками кадмію, магнію або берилію методами 

термодифузії чи іонної імплантації [3-6].  Так як антимонід індію не є термостійким 

матеріалом (температура плавлення 525,2℃,  та температура сублімації антимону з поверхні 

- 320℃),  то метод легування шляхом термічної дифузії є менш бажаним. Що до іонної 

імплантації , то легування іонами Be
+
 зменшує кількість дефектів кристалічної ґратки 

антимоніду індію у порівнянні з легуванням більш важкими іонами Mg
+
 та Cd

+ 
[7].  Також 

атоми берилію вже при імплантації можуть розміщуватися в кристалічній ґратці, утворюючи 

електрично активні комплекси p-типу провідності з індієм. Зазвичай використовують метод 

іонної імплантації Be
+ 

з подальшим відпалом при температурі не більше 400℃ з 

використанням капсулюючого покриття або швидкий термічний відпал без капсулюючого 

покриття. 

Основні етапи виготовлення InSb фотодіодів: підготовка поверхні вихідної підкладки, 

формування локального р-n переходу шляхом імплантації іонів берилію з наступним 

відпалом, нанесення пасивуючого та захисного діелектрика та формування металевих 

контактів. Ми виготовили 2 типи фотодіодів на підкладках антимоніду індію орієнтаціі 

<111> з робочою стороною А n-типу, легованих телуром до концентрації 1x10
15

см
-3

: за 

планарною технологією; меза-технологією.  

В планарній технології , після формування знаків суміщення фотолітографії, локальні 

області p-типу провідності створювались імплантацією іонів Ве
+
  D = 3x10

14
cm

-2
, E = 100keV 

з фоторезистивним маскуванням областей кристалу фотодіоду, які повинні залишатися n-

типом.  Далі платівки покривались капсулюючим окисом кремнію та відпаювались при 350℃ 

в атмосфері аргону з воднем впродовж 30 хв. , окисел знімали та проводили анодне 

окислення антимоніду індію, покривали його захисним моноокисом кремнію, робили 

методами фотолітографії отвори в діелектричних плівках до активних областей емітеру та 

бази і формували металеву розводку. 

В меза-технології після легування берилієм всієї поверхні платівки без 

фоторезистивної маски  D = 1x10
14

cm
-2

, E = 45keV + D = 2x10
13

cm
-2

, E = 120keV, швидким 

термічним відпалом у дві стадії - 250℃ - 120сек  + 380℃ - 20сек у середовищі аргону з 
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воднем активувався берилій та відновлювалась кристалічна структура антимоніду індію. 

Далі  локальні області фотодіоду p–типу провідності виділялись фотолітографією, 

витравлювались леговані Be
+
області та проводилось долегування сіркою  D = 1x10

13
cm

-2
, E = 

100keV  з використанням маски фоторезисту над областями фотодіоду p–типу 

(самосуміщення).  Потім проводили 

очистку поверхні вирощуванням та 

зняттям анодного окису, пасивацію 

поверхні в одномолярному розчині 

сульфіду натрію та осадження нітриду 

кремнію амонолізом сілану в плазмі 

при 300℃, робили методами 

фотолітографії отвори в діелектричній 

плівці до активних областей емітеру 

та бази і формували металеву 

розводку. 

Вольт-амперні характеристики 

планарного та меза діодів 

представлено на Рис. 1. 

  

 Рис.1 Статичні вольт–амперні характеристики діодів планарної (1) і меза струкури (2) 

при вимірюваннях в умовах фонового опромінення та опроміненням каліброваним джерелом 

з температурою 500℃  (3,4), T = 77,4K 

Ми показали, що оптимальними режимами імплантації берилію в InSb для 

формування p-області є імплантація іонів з двома енергіями та дозами: D =1x10
14

cm
-2

, E = 

45keV + D = 2x10
13

cm-
2
, E = 120keV, що дозволяє отримати достатню концентрацію 

акцепторів та малу концентрацію радіаційних дефектів в емітерних областях фотодіоду. Для 

зменшення темнових струмів, покращення адгезії металу та зменшення як базового так і 

контактного опору слід проводити долегування областей n-типу провідності іонами сірки 

(S
+
). Використання меза-структур відповідно до запропонованих технологічних процесів 

режимів формування фотодіодів є перспективним з точки зору високої фоточутливості в ІЧ 

області спектру і зменшення шумів. 
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The diluted magnetic semiconductors (DMS) developed on the basis of the complex 

compounds are still under deep investigation because of their advantages for future spintronics: 

integrated modern microelectronics with spin physics. The progress in growing technology allows 

obtaining the homogeneous epitaxial layers, quantum wells, quantum wires and quantum dots 

where the semiconducting and ferromagnetic properties are combined. Nevertheless, the 

fundamental characteristic of these materials – band structure – is unclear up to now and the 

position of the Fermi level is still under discussions. The historical overview of the investigations of 

the most promising DMS (Ga,Mn)As has shown that the band gap picture of this material modified 

depending the growth conditions. The band structure of the (Ga,Mn)As obtained with Mn ion 

implantation and post-implanted annealing treatment is described with more complex models where 

the additional impurity sub-band is provided with the Fermi level located therein. Contrary to this 

for the (Ga,Mn)As epitaxial films grown using the low temperature MBE the proposed band 

structure models are usually similar to the highly p-doped GaAs epitaxial films and predict mixing 

of the impurity levels arising from the Mn cations with the GaAs valence band and the Fermi level 

position determined by the concentration of valence-band holes. 

Our resent efforts are aimed at the optimization of the low-temperature molecular-beam 

epitaxy (LT-MBE) growth conditions to fabricate epitaxial (Ga,Mn)As layers with the lowest level 

of undesirable defects, such as arsenic antisites, (AsGa), and Mn interstitials, (MnI). The 100 nm 

thick (Ga,Mn)As layers for this study have been prepared at approximately 230°C on semi-

insulating (001) GaAs substrates with the LT-MBE growth technique, with the Mn contents ranging 

from 0 to 1.6%. High-resolution X-ray diffraction measurements show that the investigated LT-

GaAs and (Ga,Mn)As epitaxial layers have been pseudomorphically grown on GaAs substrate 

under compressive misfit strain with a rather low concentration of AsGa, defects – in the range of 

10
19

 cm
-3

. The micro-Raman spectroscopy is used for the analysis of coupled free hole plasmon–LO 

phonon related mode (CPPM). An excess of arsenic - mainly in the form of arsenic antisites, AsGa, 

builds into GaAs at low temperature MBE growth conditions and acts as deep double donors and 

lead to an n-type hopping conductivity in LT-GaAs and ultra-low doped (Ga,Mn)As. In the case of 

the present set of samples about 0.3% of Mn is needed to form the CPPM band in the Raman 

spectra, indicating that around this concentration of Mn (Ga,Mn)As turns p-type. With further 
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increase in x the CPPM mode starts to dominate the spectra, simultaneously with its energy shifted 

towards the TO-phonon-line wavenumber. This is the direct indication of an increasing holes 

density with x, which can be quantified from the full line-shape fitting.  
 

  

 

Figure 1. Low temperature (≈20 K) ARPES of a) 

LT-GaAs and b) (Ga,Mn)As 1.6% Mn. Heavy 

(HH) and light (LH) hole sub-bands as well as 

split-off energy (Δ0) are denoted by arrows in a) - 

distinguishable only in the case of LT-GaAs 

spectrum. Low-doped ferromagnetic (Ga,Mn)As 

epitaxial layer spectrum reveals drop of the 

photoemission intensity below the Fermi level 

what does not allow to distinguish GaAs VB 

features. 

Figure 2. Results of KK integration of the 

LT-PR spectra fitted components. For x = 0% 

the two, HH and LH related, features can be 

observed. An addition of Mn to GaAs changes 

the spectra by appearance of the low energy 

feature (solid filled one, marked with ―Mn‖) 

together with the energy separation of the rest 

of the features. Turning the conductivity, from 

n to p-type, for x ≥ 0.3%, modifies the 

character of the spectra into two broadened 

features instead of three.  

 

 

The low-temperature (LT) high-spectral-resolution optical studies of the energy gap (E0) 

evolution of the (Ga,Mn)As epitaxial layers, obtained under the optimized conditions, have shown 

that the modification of the GaAs valence band caused by Mn incorporation occurs already for a 

very low Mn content, much lower than that required to support ferromagnetic spin–spin coupling in 

(Ga,Mn)As (Fig. 1,2) [1]. The combined LT magnetic and photoreflectance (PR) studies have 

indicated that the paramagnetic–ferromagnetic phase transition in p-type (Ga,Mn)As takes place 

without imposing changes in the unitary character of the valence band with the Fermi level located 

therein. 

The advanced optical investigations of the described above set of the GaAs/(Ga,Mn)As 

heterostructures with the combined photoreflectance and spectroscopic ellipsometry methods in a 

wide range of wavelengths (from 150 nm to 2000 nm) will be presented. Comparing the evolution 

of the optical transitions at E0 with those at E1 and E1+ Δ1 optical-transition spectral areas allows 

for better understanding the band structure modification in (Ga,Mn)As with increasing Mn 

concentration.  

1. Gluba L., Yastrubchak O., Domagala J. Z., Jakiela R., Andrearczyk T., Żuk J., Wosinski T., 

Sadowski J., and Sawicki M. Band structure evolution and the origin of magnetism in 

(Ga,Mn)As: From paramagnetic through superparamagnetic to ferromagnetic phase // Phys. Rev. 

B (accepted 16 Feb. 2018).  
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Лазерні далекоміри широко використовуються у всьому світі для виконання 

найрізноманітніших задач вимірювання відстані [1]. Основними елементами далекоміра є 

лазер та фотоприймач, загальна схема роботи лазерного далекоміра наведена на рис.1. 

Рис. 1 Загальна схема роботи далекоміра. 

Принцип роботи лазерного далекоміра базується на тому що джерело випромінює 

світлові імпульси, які після відбиття від об’єкту детектуються фотоприймачем з 

вирахуванням числа імпульсів. Відстань до об’єкта пропорційна числу отриманих імпульсів. 

Особливостями лазерних далекомірів військового призначення є те, що вони 

працюють з світловим потоком , довжина хвилі якого знаходиться в інфрачервоній (ІЧ) 

області спектру в вікнах прозорості атмосфери для забезпечення коректної роботи в туман, 

дощ то що. Оскільки вимірювання проводяться на великих відстанях, що сильно послаблює 

сигнал лазерного джерела,за рахунок поглинається атмосферою, частково розсіюється 

об’єктом, до якого проводиться вимірювання, то від фотоприймача потребується особлива 

висока чутливість. В якості джерела сигналу імпульсні лазери, з діодною системою 

«накачування» є найбільш перспективні в порівнянні з іншими типами тому, що  вони значно 

компактніші, надійніші та ефективніші, мають кращу швидкодію і дозволяють позбавитись 

від ламп розжарювання в якості збудників, які не надійні та громіздкі. 

Загальними вимогами до фотоприймача в складі лазерного далекоміра є: 

- швидкодія, яка має визначатися постійною часу не більше 10 нс, що випливає з 

параметрів зондуючого лазерного імпульсу або вищої частоти модуляції; 

- повинен володіти високою квантової ефективністю на робочій довжині хвилі лазера; 

- габарити і маса фотоприймача з урахуванням специфіки застосування повинні бути 

по можливості малими, а напруга живлення - низьковольтною; 

- фотоприймач має зберігати працездатність тривалий час без обслуговування, а також 

витримувати вібрації і механічні удари.  

Найбільш розповсюдженні два типи напівпровідникових фотоприймачів – фоторезистори та 

фотодіоди. Інерційність процесів в фоторзисторах зазвичай поряду 10
-5

-10
-7

 с, це обмежує 

ширину полоси прийому в фотоприймачах цього типу та не задовольняє вимоги по 

швидкодії. Тому в точній дальнометрії, коли необхідно забезпечити прийом коротких 

імпульсів (τ⁓10
-8

с та менше) або безперервного випромінювання з достатньо високою 

частотою модуляції (десятки мегагерц та більше), доцільно використовувати фотодіоди, 

котрі мають більшу швидкодію [2]. 

Враховуючи вікна прозорості атмосфери (ділянки в яких світло найменше розсіюється 

газами та твердими частинками в складі атмосфери) для інфрачервоного діапазону спектру 

використовуються найчастіше пристрої з довжиною хвилі λ=1,06 мкм та λ=1,54 мкм. Такі 
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довжини хвилі продиктовані також можливостями по створенню активних середовищ 

лазерів. Для вказаних довжин хвиль найкраще підходять фотодіоди з лавиною або p-i-n 

структурою. Найбільш надійними, доступними і дешевими в даний час є кремнієві і 

германієві фотодіоди. вони мають спектральний діапазон 0,4. . . 1,1 мкм (кремнієві) і 1,0. . . 

1,7 мкм (германієві). При цьому на робочих довжинах хвиль 1,06 і 1,54 мкм фотодіоди мають 

прийнятну квантову ефективність на рівні 5. . . 10% [3]. В ІЧ діапазоні висока чутливість 

забезпечується фотоприймачами на основі германію. 

Останнім часом широкого поширення набули гетероструктурні p-i-n-фотодіоди, що 

володіють високим швидкодією (постійна часу 1.. .10 нс) і в той же час відмінними 

пороговими параметрами [4]. 

Також не потрібно забувати про безпечність далекоміра для людини, адже лазерне 

випромінювання в інфрачервоному діапазоні може бути шкідливим для зору. В цьому є 

перевага далекомірів працюючих на довжині хвилі 1,54 мкм в порівнянні з 1,06 мкм[5]. 

Враховуючі приведенні вище вимоги до далекомірів та зокрема їх фотоприймачів, 

можна зробити висновок в доцільності розробки та створення фотоприймача на основі 

германієвої p-i-n гетерострутури. Який зможе задовільнити потреби в компактності, 

чутливості, швидкодії, надійності та безпечності.  
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Особливості дослідження багатошарової контактної структури 
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+
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+
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Робота потужних кремнієвих лавинно-пролітних діодів (IMPATT) в імпульсному 

режимі супроводжується значними перегрівами. При цьому, значення питомого контактного 

опору (ρc) омічних контактів до n
+
-Si не має перевищувати ρc < 10

-5
 Ом∙см

2
. Тому контроль 

електрофізичних параметрів, зокрема температурної залежності питомого контактного опору, 

вертикальних структур в широкому діапазоні температур являється актуальним завданням в 

технології конструювання потужних лавинно-пролітних діодів. 

Були досліджені вертикальні омічні контакти на основі кремнію зі сходинками 

легування метал-n
+
,n

+
-n та n-n

+
. Кремнієва підкладка 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 радіусу (115, 100, 82.5, 67.5, 55.5, 47.5, 40, 27.5 та 17.5 мкм). З іншої сторони 

сформований суцільний тильний контакт. Досліджувалися контакти двох типів з різною 

технологією вертикальних структур: I – стравлена меза-структура (рис.1, права частина),II – 

нетравлена (планарна) структура (рис.1, ліва частина). 

 
Рис.1. Пошарова структура двох типів досліджуваних омічних контактів Au-Ti-Pd-n

+
-n-n

+
Si: 

I-стравлена меза-структура, II-нестравлена (планарна) структура 

Розрахувати температурну залежність питомого контактного опору вказаних 

багатошарових структур за допомогою класичних методів (Кокса-Стрека та Брукса-Метса) 

неможливо. Теоретична модель для розрахунку опору в описаних вище багатошарових 

структурах (при Т = 300 К) була розглянута в статті [1]. В даній роботі була використана 

вказана теоретична модель для вивчення температурних залежностей контактного опору.  

 Для моделювання температурної залежності потрібно також розрахувати об’ємний 

питомий опір напівпровідника як функцію температури. Методи розрахунків питомого 

опору (рухливості) для Si є добре відомими (див., наприклад [2] сс. 96-104). Відмітимо тільки, 

що в області низьких температур (Т<150 К) розсіювання носіїв на заряджених домішках 

погано описується за допомогою потенціалу Брукса-Херінга (див. с. 189 [2]). Очевидно, що 

правильний опис таких процесів на всій температурній шкалі потребує відмови від 

Борнівського наближення. Це призводить до невиправдано складних методів (наприклад, 

метод парціальних фазових зсувів, с. 194 [2] або застосування теорії функціонала густини 

[3]). В даному дослідженні ми врахували тільки нелінійні добавки до потенціалу Брукса-
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Херінга [4-6], вважаючи, що наближення Борна є допустимим в даній області. В результаті 

розрахований опір є незначно (на 5-10%) вищий в області температур (Т<150 К)  ніж опір 

розрахований без урахування нелінійних добавок.  

Питомий опір є оберненою величиною до провідності напівпровідника: 




1
 ,      (1) 

Провідність напівпровідника з еліпсоїдальним законом дисперсії (еліпсоїд обертання)  

основних носіїв можна записати у вигляді: 
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де valN  - кількість долин, 11

0 542.0   Омсм  , T  - температура в кельвінах. Решта 

змінних безрозмірні:   , 
t
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l

l

m

k

m

k

22

22

 - хімічний потенціал та енергія носія в одиницях 

температури, lk   і tk   безрозмірні імпульси вздовж головних осей еліпсоїда, lm   і lm   - 

відповідні ефективні маси в одиницях маси вільного електрона,    1
exp1)(


 F  - 

розподіл Фермі, ),(, tltl kk  - частоти релаксації імпульсу вздовж відповідних осей за одну 

пікосекунду (усереднення по кутах вже виконано). 

При надвисоких концентраціях  2010),( Tn   см
-3

 проявляється також ефект 

непараболічності закону дисперсії, що легко врахувати при чисельних розрахунках простою 

заміною   Tmkmm tltltltltl

2

,,,,, /1  де параметри непараболічності 

складають 4104.0 l   і 4103.0 t  . 

Запропонований метод дослідження температурної залежності контактного опору є 

узагальненням методу Кокса-Стрека на випадок багатошарових структур з неоднорідним 

рівнем легування. Оскільки точність чисельних розрахунків є контрольованою, то, в цілому, 

метод має ту саму точність, що і метод Кокса-Стрека і залежить від конкретної геометрії 

контактів. Отримані температурні залежності разом з результатами, наприклад, Оже-

спектроскопії дають достатньо повну картину для розуміння природи контактного опору та 

можливостей його пониження. 
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Перспективність використання алмазів в різних мікроелектронних приладах 

розглядалася досить давно [1]. Проте природні алмази дорогі, мають малі розміри та значний 

розкид параметрів, це викликано різними умовами росту. Наразі дана проблема вирішується 

вирощуванням СVD (chemical vapor deposition) алмазів [2]. В даний час вже отримані плівки 

та пластини полікристалічних алмазів діаметром до 200 мм. Основні технічні характеристики 

полікристалічних СVD алмазів відповідають властивостям природного алмазу. Проте, в 

порівнянні з природними алмазами, вони більш технічно відтворювані [3]. На даний час вже 

розроблені MOSFETs транзистори з робочою температурою 500 ºС, діоди Шотткі з робочою 

температурою 700 ºС та датчики температури [4]. 

Як було встановлено раніше авторами [5], використання контактної структури Ti/Au 

не дозволяє створити надійні омічні контакти, це пов’язано з сильним окисленням Ti. Дану 

проблему також аналізують автори [6]. У досліджених ними контактах відпал призводив до 

дифузії Ti крізь шар Au утворюючи TiOх. В результаті чого двохшарових контактних 

структур не достатньо для запобігання окислення Ti. Було підтверджено, що на границі 

розділу Ti та С, в відпаленій при 430 °С структурі присутня фаза TiC [7].  

Тому в нашій роботі було вирішено внести додатковий антидифузійний шар Mo, 

утворюючи контактну структуру Au/Mo/Ti/diamond. Досліджено омічні контакти до 

полікристалічного СVD алмазу на основі металізації Ti/Mo/Au, нанесеної магнетронним 

напиленням та відпалених при температурах 600 ºС та 800 ºС на протязі 60 с. Для 

вимірювання питомого контактного опору (ρc) та питомого поверхневого опору (RS) 

використовувався метод лінії переносу (transmission line method, TLM). 

В процесі дослідження встановлено найбільш імовірні значення питомого 

поверхневого опору та питомого контактного опору, що для зразків відпалених при 600ºС 

складають RS=237 Ом/кв. та ρc=7·10
-4 

Ом·см
2
 відповідно. Для зразків відпалених при 800 ºС 

на протязі 60 c, спостерігається зменшення обох значень до величин RS= 41,1 Ом та 

ρc=4,76·10
-5 

Ом·см
2
 відповідно.  

Зміна питомого контактного опору 

рис.1 може бути пов’язана як зі зміною опору 

підкладки, так і зі зміною фазового складу 

межі розділу контакт-напівпровідник у 

процесі відпалу.  

Залежність ρc від RS можна пояснити у 

даному випадку їх спільною залежністю від 

концентрації нескомпенсованої домішки Na: 

питомого контактного опору[8] 

a

c
c

N

N

TqA

k
*

 , тобто 1 ac N , 

та експериментальною залежністю питомого 

опору напівпровідника від концентрації [9] 
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Рис. 1. Залежність контактного опору від 

питомого поверхневого опору контактів  

Au/Mo/Ti/diamond. 
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)log(-0.46)log( saN  , тобто )log(0.46)log( sc   , що і було взято за основу при 

побудові теоретичної прямої на рис. 1. Як бачимо, зміна контактного опору, що 

спостерігається, не пояснюється лише зміною питомого опору напівпровідника, 

спричиненою неоднорідним легуванням. З іншого боку, значення коефіцієнта нахилу 

експериментальної залежності )log(5.1)log( sc    одночасно для двох температур відпалу 

добре узгоджується з таким же для контактів Au/ Ti/diamond [5] , де було показано, що така 

залежність не свідчить про деградаційні процеси в контакті. Природа такої залежності 

потребує подальших досліджень і може бути пов’язана з ефектами підлегування 

підконтактної області в процесі формування контакту. 

Результат ОЖЕ-спектроскопії (рис.2) підтверджує, що у порівнянні з відпаленим при в 600ºС, 

який ми вважатимемо вихідним, відпалений до 800ºС зразок не виявив деградації шарової 

структури.  

 
 

Рис.2. ОЖЕ-спектроскопія структури Au/Mo/Ti/diamond при відпалі в 600ºС (а) та 800ºС (б) 

У результаті дослідження було встановлено, що наявність додаткового 

антидифузійного шару молібдену, дозволяє запобігти дифузійному розмиттю шарової 

контактної структури, та збільшує термостабільність омічного контакту, в порівнянні з 

двошаровими структурами які досліджувалися авторами [5-6]. Дані контактні структури 

перспективні для використання в якості термостійких омічних контактів до 

напівпровідникових приладів з алмазу, що відкриває нові можливості для створення більш 

потужних приладів на основі алмазу. 
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Особливості впливу НВЧ-опромінення монокристалів CdTe:Cl  
 

О. П. Лоцько 

 
1)

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

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

 

Монокристали телуриду кадмію леговані хлором (CdTe:Cl) є важливим 

напівпровідниковим матеріалом, що використовується для виготовлення на його основі 

неохолоджуваних детекторів X- та гамма-випромінювання [1, 2]. Особливості оптичних 

властивостей монокристалів CdTe:Cl досліджуються тривалий час і є певний успіх у 

ідентифікації спектрів низькотемпературної фотолюмінесценції. Однак, з’ясування впливу 

НВЧ-опромінення на трансформацію домішково-дефектних комплексів монокристалів 

CdTe:Cl викликають науково-практичний інтерес.  

В роботі проведені детальні дослідження форми смуг низькотемпературної 

фотолюмінесценції в енергетичні області (1.58-1,6) eV у залежності від НВЧ-обробки.  

Перший сеанс НВЧ-опромінення  досліджуваних зразків проводили в робочі камері 

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

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

опромінювання проводили в спеціальному режимі по 3 с. Інтервал між обробками складав 

5 с. Для досліджень люмінесцентних властивостей використовувались монокристали 

CdTe:Cl, опромінені при різних експозиціях: 0, 10, 30, 180 с.  

Другий сеанс НВЧ-опромінення монокристалів CdТe:Cl проводився у гіротронному 

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

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

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

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

перевищувала 2 K порівняно з початковою температурою зразка. Для досліджень 

люмінесцентних властивостей використовувались монокристали CdTe:Cl, опромінені при 

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

Третій сеанс НВЧ-опромінення монокристалів CdТe:Cl проводився аналогічно 

другому при тривалостях обробок: 0, 10, 30, 90 с. Після кожного сеансу опромінення 

вимірювались спектри ФЛ. Потім зразки піддавались додатковому опроміненню, щоб 

досягти наступної необхідної дози. 

Комплексний аналіз впливу НВЧ-опромінювання на екситонні спектри ФЛ 

монокристалів CdTe:Cl, свідчать про ефективну модифікацію дефектної структури матеріалу 

при 30 с-х сеансах НВЧ-обробок з частотою 2,45 ГГц. Крім цього ефект покращення 

структурної досконалості монокристалів при температурах 2 K; 5 K досягається при сеансах 

НВЧ-опромінення  з частотою 24 ГГц та тривалостях 10 с. Отриманий результат є важливим 

кроком в розумінні процесів атермічної взаємодії напівпровідникових матеріалів з 

електромагнітними хвилями НВЧ діапазону і вказують на ефективну трансформацію 

дефектної підсистеми кристала, що залежить від частоти використовуваної хвилі, а також 

початкового домішково-дефектного стану. Використовуючи НВЧ-обробки даного виду 

можна варіювати структурно-дефектні стани, які утворилися відразу після вирощування 

напівпровідникових кристалів, що можуть бути альтернативою класичним обробкам. 

 

1. Телурид кадмію: домішково-дефектні стани та детекторні властивості: 

монографія    Д. В. Корбутяк, С. В. Мельничук, Є. В. Корбут, М. М. Борисюк – К.: 

"Іван Федоров", 2000. – 198 с. 

2. Корбутяк Д. В., Венгер Е. Ф., Крылюк С. Г. и др. Детекторы X и -излучений на 

основе монокристаллов CdTe и CdZnTe (обзор).  ОПТ.  2001.  вып. 36.  С. 5–34. 
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Розрахунок параметрів асиметрії для анізотропного 

гігантського магнітоору в сандвічі 
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Вперше за результатами експериментального дослідження розмірної залежності 

(залежності від товщини покриваючого магнітного шару) магніторезистивного відношення, 

яке характеризує анізотропний гігантський магнітоопір, запропонований метод розрахунку 

параметра асиметрії  00 / lll  ( sl0  - спін-залежна довжина вільного пробігу носіїв заряду з 

s му спіновому каналі), який визначає відмінність довжин вільного пробігу спін-

поляризованих електронів в спінових каналах провідності.  

Попри значну кількість теоретичних та експериментальних робіт, в яких 

досліджувався ефект гігантського магнітоопору [1], існує потреба в розробці методів, які за 

результатами експериментальних досліджень зазначеного ефекту, дозволять розрахувати 

параметри, які характеризують спін-поляризований транспорт носіїв заряду в 

магнітовпорядкованих багатошарових плівках, що і є метою даного повідомлення.  

Характерною ознакою гігантського анізотропного магніторезистивного ефекту є  

залежність магніторезистивного відношення (МРВ)   ppap  /  ( ap  та p  усереднені 

по товщині зразка питомі опори провідника з анти  ap – та феромагнітною  p  

конфігураціями відповідно) від взаємної орієнтації векторів густини струму j  та 

намагніченості M  в площині провідника, яку можна врахувати у рамках феноменологічного 

підходу. Для магнітного сандвіча з ультратонким прошарком (вважається, що провідність 

спейсера значно менша провідності магнітних шарів і його роль зводиться до формування 

початкової антиферомагнітної  ap  конфігурації у зразку) МРВ можна подати у наступному 

вигляді: 

   
  

 

















  2cos

1

1
1

11

1
,

1,22,1

2

1,2

l

l

mmmml

l
mm

dd
d









 .                      (1)  

Тут 121,2 / mmmm ddd    const1 md  – відношення товщин магнітних шарів металу,   – кут 

між векторами густини струму j  та намагніченості M  в площині сандвіча,  00 / lll  – 

параметр, який визначає відмінність довжин вільного пробігу спін-поляризованих носіїв 

заряду з різною спіновою поляризацією, 
s
j  – параметри анізотропії, які можна визначити за 

експериментальними даними анізотропного магнітоопору в масивних провідниках [2-4]. 

Досліджуючи вираз (1) на екстремум, переконуємося, що ефект досягає свого 

амплітудного значення при виконанні рівності 1extr

1,2 mmd , а амплітудне значення, як випливає 

з формули (1), дорівнює: 
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причому максимальну різницю max  магніторезистивних відношень, які характеризують 

анізотропний ефект гігантського магнітоопору у поздовжній  0  та поперечній 

 2/  геометріях, можна записати у вигляді: 

   
l

l
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1

2
,10,1

2
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  .                                          (3) 

Експериментально вимірюючи амплітудні значення розмірної залежності  

анізотропного гігантського магнітоопору від товщини покриваючого магнітного шару 2md  

(для двох ортогональних геометрій) за формулою (2) можна розрахувати параметр  l . 

Розв’язуючи рівняння (2) відносно  l , для розрахунку величини   l  отримаємо 

наступні формули: 
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 l .                      (4) 

Так, зокрема, для пермалою параметр 0l  [3] і максимальну різницю maxl  між 

параметрами  0  та  2/  для двох ортогональних геометрій в пермалою наближено 

можна записати у вигляді: 
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.                         (5) 

Експериментально вимірюючи амплітудні значення МРВ  0,1  і  2/,1  , та 

враховуючи, що для пермалою 07.0 , 011.0  [3], за формулою (4) можна 

розрахувати параметри асиметрії  0l  та  2/ l , а за виразом (5) їх максимальну різницю 

maxl .  

Таким чином, експериментальне дослідження розмірної залежності величини 

анізотропного ефекту гігантського магнітоопору від товщини 
2md  покриваючого магнітного 

шару дозволяє розрахувати параметри  0l  та  2/l , які характеризують відмінність 

довжин вільного пробігу спін-поляризованих носії заряду з різними спіновими індексами у 

двох ортогональних геометрія вимірювання магнітоопору та їх максимальну різницю. 

Робота виконана в рамках держбюджетних тем 0117U003925 та 0116U002623. 
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Проблеми розробки Si-фотоелементів 
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просп. Волі, 10 м. Луцьк, Волинська обл. 43025 
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Фотоелементи виготовляють з напівпровідникових матеріалів. На сьогодні існує три 

найбільш вживані варіанти виготовлення фотоелементів: на основі монокристалу, 

полікристалу та на основі аморфного кремнію. Процес виготовлення фотоелемента близький 

до процесів виготовлення інших напівпровідникових приладів, наприклад мікросхем. 

Основні характеристики фотоелектричних панелей наведено у табл. 1. 

Таблиця 1. 

Основні характеристики фотоелектричних панелей  
Характеристики Тип панелей 

Монокристалічні Полікристалічні Тонкоплівкові 

Фото 

 
 

 

Потужність, Вт 205 250 75 

Типовий розмір, мм 1580*808 1640*990 1200*600 

Вага, кг 15,5 19 12 

ККД, % 15-17 15,4 10 

Строк служби, рік 25 30 10-12 

 

Сонячні панелі на основі монокристалічних кремнієвих фотоелементів найбільш 

ефективні і популярні у споживанні. Їх отримують шляхом лиття цільних кристалів кремнію 

високої чистоти. Монокристалічні фотоелементи мають більш високу ефективність у 

порівнянні з фотоелементами, виробленими іншими способами. 

На кремнієві фотоелементи нанесена сітка з металевих електродів. Монокристалічні 

панелі мають алюмінієву рамку та закриті протиударним антибліковим склом. 

Монокристалічні фотоелементи мають темно-синій або чорний колір.  

Сонячні елементи, на основі монокристалічних кремнієвих фотоелементів не мають 

рухомих частин, тому вони надійні, довговічні та прості у експлуатації. 

Велика частина сонячних модулів розроблена з кремнію, хоча відомо, що кремній не є 

ідеальним матеріалом для фотоелектричних перетворень. 

Спектр сонячного випромінювання може бути апроксимований до абсолютно чорного 

тіла при температурі 5900 К, що призводить до дуже широкого спектру частот, починаючи 

від ультрафіолетового до ближнього інфрачервоного (рис. 1). 

З іншого боку напівпровідник, з гарною ефективністю може конвертувати тільки 

фотони з енергією рівній ширині забороненої зони. Фотони з меншою енергією не 

поглинаються, а з більш високою енергією зменшують загальну фотогенерацію носіїв. Таким 

чином, крива ефективності в порівнянні з шириною забороненої зони проходить через 
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максимум (рис. 1). Видно, що кремній не знаходиться на максимумі, але відносно близький 

до нього. Кремній є непрямим напівпровідників, це означає, що поглинання світла в нього 

значно слабше, ніж у прямому напівпровіднику. Це має серйозні наслідки для генерації 

енергії: 1 мм GaAs (прямий напівпровідник) поглинання 90% світла проти, 100 мм Si. 

 
Рис. 1. Залежність ефективності перетворення 

сонячної енергії від ширини забороненої зони 

напівпровідників [2]. 

Фотогенеровані носії повинні досягти р-n-

переходу, який ближче до передньої поверхні. 

Дифузійні довжини неосновних носіїв заряду 

повинні бути 200 мм або, принаймні два рази 

більші від товщини кремнієвої пластини. Таким 

чином, матеріал повинен бути дуже високої 

чистоти і високої кристалічної досконалості. У 

зв'язку з цими фізичними обмеженнями досить 

дивно, що кремній відіграє таку домінуючу роль 

на ринку. Основна причина в тому, що кремнієві 

технології вже були добре розвинені до приходу 

сонячної енергетики і високоякісний матеріал в 

даний час, виробляється у великих кількостях для 

ринку мікроелектроніки. 

У зв’язку із зазначеним, є очевидним те що багато зусиль прикладається для пошуку 

нових матеріалів. Вимоги до ідеального матеріалу для сонячної батареї:  

 ширина забороненої зони від 1,1 еВ до 1,7 еВ; 

 пряма зонна структура; 

 містить легко доступні, нетоксичні матеріали; 

 легко, відтворювані технології осадження, які забезпечують великі виробничі 

площі; 

 добру фотоелектричну ефективність перетворення; 

 довгострокова термостабільність. 

Матеріал який відповідає всім цим вимогам, до цього часу не знайдений. Оскільки 

найбільш важливою вимогою є високий коефіцієнт поглинання світла, тому використовують, 

«тонко плівкові матеріали» в тому сенсі, що тільки близько 1 мкм від активного матеріалу 

потрібно для використання. 

Таким чином, кількість матеріалу, необхідного для їх виготовлення різко знижується 

порівняно з кристалічним кремнієм. Додатковою перевагою тонкоплівкових матеріалів є те, 

що вони легко можуть бути з'єднані послідовно в інтегральній формі на одній підкладці у 

великі області [1]. 

 

 

 

 [1] Д.М. Фреїк, В.М. Чобанюк, М.О. Галущак., О.С. Криницький., Г.Д. Матеїк 

Фотоелектричні перетворювачі сонячного випромінювання. Досягнення, сучасний стан і 

тенденції розвитку (огляд) // Фізика і хімія твердого тіла, 13(1), сс. 7-20 (2012). 

[2] Adolf Goetzberger, Christopher Hebling, Hans-Werner Schock Photovoltaic materials, 

history, status and outlook // Materials Science and Engineering R 40, pp.1-46 (2003). 
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Як відомо, нерiвноважнi флуктуацiї та порушена просторова симетрiя є достатнiми 

передумовами для реалiзацiї механiзму індукованого шумом транспорту (ІШТ).  Останнiм 

часом такi задачi викликають пiдвищений iнтерес з точки зору пiдходiв до створення 

надпровiдних контактiв, опису потокiв магнiтних фаз в SQUID i хiмiчних реагентiв у 

просторах конфiгурацiй молекул [1]. 

На сьогодні залишається відкритим питання аналітичного опису індукованого шумом 

спрямованого транспорту зарядів у класі моделей джозефсоновских переходів з кольоровими 

корелюючими шумами. У контексті даної проблеми цікавою є задача зменшення втрат 

енергії в контакті за рахунок варіації спектральних характеристик шуму або його 

інтенсивності. У даній роботі акцент на кольорових шумах робиться не випадково - такі 

моделі є максимально наближеними до реальних систем. 

Математична модель контакту у флуктуюючому середовищі була побудована на 

основі відомої резистивной моделі контакту: 

  ( ) sin( ) ( )
2


    c

d
I t t

eR dt
, (1) 

де υ   – різниця фаз параметра порядку; ħ, e – фундаментальні фізичні константи;  Ic – 

критичний струм;  R – опір; (t), (t) – кольорові шуми. У якості моделі кольорового шуму 

було обрано модель Орнштейна-Уленбєка.  

Як відомо, швидкість зміни різниці фаз визначає напругу на контакті. Для оцінки 

впливу флуктуаційних складових на значення напруги в рамках методу розкладання за 

кумулянтами Ван Кампена отримано ефективне рівняння Фоккера-Планка, яке дозволило 

кількісно розрахувати стаціонарну густину ймовірності p(υ) і, відповідно, оцінити різницю 

фаз на контакті. У роботі отримано аналітичний вираз для розрахунку напруги, що пов’язує 

напругу та параметри флуктуаційних джерел – інтенсивності шумів та їх спектральні 

характеристики. 

Результати розрахунків показують, що поява ненульової напруги на контакті при 

малому критичному струмі може бути пов'язана з кооперативним впливом (кореляцією) 

кольорових шумів – теплового та зовнішнього. Показано, що мінімізація напруги можлива 

при зниженні рівня шуму (що природно, але не завжди можливо з технічних причин), або, 

навпаки, за рахунок посилення хоча б одного з шумів. Показано, що спектральний склад 

флуктуацій є важливим фактором: існують критичні (ненульові) значення як часу крос-

кореляції так і часу автокореляції, при яких напруга на контакті є максимальною. Перехід до 

низькочастотних флуктуацій сприяє значному зниженню напруги.  

Результати аналітичних розрахунків підтверджено прямим комп’ютерним 

моделюванням. Чисельне розв’язання рівняння (1) проводилося методом Ейлера. Напруга 

визначалася шляхом оцінки  величини dυ/dt з подальшим усередненням за ансамблем 

реалізацій при випадкових початкових умовах υ(t = 0). Комп'ютерний експеримент 

проводився при наступних параметрах: крок за часом h = 0.001, часовий інтервал t  [0,1000], 

кількість експериментів - 500. Усереднення проводилося на проміжку t  [100,1000]. 

 

1. Anishchenko V.S., Astakhov V.V., Neiman A.B., Vadivasova I.E., Schimansky-Geier L. 

Nonlinear Dynamics of Chaotic and Stochastic Systems (Springer, 2002). 
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 Матеріали для аерокосмічної промисловості повинні відповідати жорстким вимогам 

щодо їх параметрів, що задовольняють вимоги міцності, низького споживання енергії, 

мініатюрності, знос опору, легкість і т.д. Однією з вимог, що до магнітних властивостей цих 

сучасних матеріалів є надвисокою проникністю (μ> 500 000). Одним з таких матеріалів є 

аморфний сплав Co67Fe3Cr3B12Si15 з низькою індукцією насичення 0.46 Т, з майже нульовою 

магнітострикцією та чудовими магнітом’якими властивостями. Осердя з стрічок цих сплавів 

мають ряд переваг, основними є: висока початкова та максимальна магнітна проникність 

>180000 та >250000, відповідно, на 1 кГц та >135000 та >150000 на 10 кГц та низькі питомі 

втрати на перемагнічування 0,2 Вт/кг на 1 кГц при 0,46 Тл та 4,42 Вт/кг на 10 кГц при 0,46 

Тл. Покращити магнітом’які властивості цього сплаву можна за допомогою наведення 

магнітної анізотропії відпалом в магнітному полі. Після такої обробки петля 

перемагнічування змінює свою форму і стає  прямокутною або похилою в залежності від 

напрямку та величини наведеної магнітної анізотропії. Тому дані стосовно параметрів петлі 

перемагнічування та петлі гістерезису та можливості її прогнозування є надзвичайно 

важливою. 

 В даній роботі встановлена ефективність моделювання петлі гістерезису аморфного 

сплаву Co67Fe3Cr3B12Si15 вдосконаленою моделлю Jiles-Atherton. Отримані результати 

моделювання добре узгоджується з експериментальними результатами. Тоді як існуюча 

модель Jiles-Atherton не дозволяє достатньо точно відображати поведінку петлі гістерезису 

матеріалів з високими магнітними проникностями. Представлений метод ідентифікації 

параметрів Jiles-Atherton може бути використаний для точного моделювання магнітних 

пристроїв осердь надвисокої проникності, які працюють в області насичення, наприклад, 

флюксові гнізда для космічних застосувань. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D1%83_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%9D%D0%90%D0%9D_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D1%82%D0%B0_%D0%9D%D0%9A%D0%90_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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Розвиток різних областей нанотехнології залежить від можливості виготовлення, 

позиціонування та з’єднання нанорозмірних структур та об’єктів. Різноманітні матеріали та 

структури як то нуль-, один- та двовимірні об’єкти, плазмонні матеріали та органічні 

напівпровідники знаходять застосування в наноелектроніці, нанофотоніці та біомедицині. 

Окреме місце серед них займає графен та оксид графену (ОГ). Дослідження [1] показує що 

ряд наявних переваг ОГ, а саме простота, доступність вихідного матеріалу в природі, високі  

показники питомої поверхні (2600 м
2
/г) роблять його не менш значимим, а у деяких 

відношеннях навіть перспективнішим матеріалом у порівнянні із графеном. Проте 

успішність його дослідження визначається наявністю придатних технік літографії для 

модифікації. Формування літографічного рисунку із нанометровою роздільною здатністю 

створює ряд складнощів, і саме обмеження традиційної літографії, пов’язані із роздільною 

здатністю, експлуатаційними затратами та  відсутністю гнучкості для створення і обробки 

новітніх матеріалів створили потребу в розробці нових, нетрадиційних методик [1–3]. Одною 

із перспективних методик для модифікації ОГ є скануюча зондова літографія (СЗЛ), в якій у 

якості робочого елементу використовується вістря зонду. Перевагою такої методики є 

наявність багатьох інструментів для модифікації поверхні досліджуваного матеріалу, як то 

механічні (механічна зондова літографія), термічні (термо- та термохімічна зондова 

літографії), дифузійні (―dip-pen‖ зондова літографія) та електричні (анодне оксидування, 

електросилова та струмова зондові літографії). Крім того, СЗЛ допомагає обійти серйозне 

обмеження традиційних методик літографії, а саме необхідність використання так званих 

―масок‖. При роботі із, наприклад, графеном чи іншим двовимірним матеріалом їх 

використання неможливе через проблеми із видаленням залишків резисту із робочої 

поверхні, що може кардинально змінити об’ємні властивості оброблюваних зразків через 

сильний вплив поверхні на об’ємні властивості в таких структурах. Також слід відмітити, що 

оскільки в СЗЛ модифікація здійснюється вістрям зондового мікроскопу, то є можливим ―in 

situ‖ контроль модифікованої поверхні без потреби у додатковому обладнанні та 

переміщенні зразка. 

Пластинки ОГ, що використовувались в роботі, були синтезовані методом Хаммера і в 

подальшому нанесені на підкладку Ni (1 мкм)/Si. Дослідження рельєфу поверхні оксиду 

графену (ОГ) та особливостей її пружно-пластичної деформації проводились на скануючому 

зондовому мікроскопі NanoScope IIIa Dimension 3000
TM

 в режимах атомно-силової 

мікроскопії (АСМ) та силової спектроскопії. Для проведення СЗЛ використовувались 

кремнієві зонди TESP (Brucker Inc.) із радіусом кривизни вістря 8-12 нм та кутом при 

вершині ~ 22°. При коефіцієнті пружності консолі 42 Н/м зонди цього типу забезпечують 

контрольоване механічне навантаження на поверхню від 1мкН до 32 мкН. Форма вістря і 

навантаження забезпечують прийнятні умови для гравіювання (прорізання) поверхонь. 

При механічній СЗЛ важливо знати поведінку матеріалу поверхні при взаємодії з 

зондом мікроскопу. З метою її дослідження на поверхні ОГ була нанесена матриця отворів 

при зростаючому навантаженні (8, 16 та 24 мкН), відповідні силові криві представлені на 
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рис.1а.  Пластинки ОГ у вихідному стані та із нанесеними отворами показані на рис.1,б. 

Силові криві носять складний характер і відображають специфіку зразка, що складається з 

пластинчатого шару ОГ, який не зв’язаний жорстко з підкладкою та  плівки металу. Так 

крива 1 на рис.1,а показує пружний характер взаємодії зонду АСМ з пластинкою ОГ при силі 

навантаження 8.2 мкН. Хід кривих навантаження і розвантаження співпадає, а в поверхні 

відсутня заглибина в місці контакту. При збільшенні навантаження (крива 2) проявляється 

пружно-пластична ділянка із характерними різкими стрибками («провалами») зонду в глиб 

ОГ, що відображає проходження зондом груп шарів ОГ в багатошарових пластинках. При 

значному збільшенні сили навантаження до 24 мкН зонд глибоко проникає в плівку нікелю, 

втягуючи («приклепуючи») фрагменти пластики ОГ в зоні контакту. 

Таким чином було реалізовано механічну модифікацію поверхні ОГ, встановлені 

оптимальні значення сили впливу зонду на поверхню – 12-18 мкН. Виявлений пороговий 

характер пружно-пластичної деформації пластинок ОГ, пов’язаний із його шаруватою 

природою. Даний підхід дозволяє легко механічно обробляти пластинки одно- та 

багатошарового ОГ (нарізати смужки, формувати масиви наноотворів). Коли ж в подальших 

операціях над пластинками потрібне, наприклад, підведення контактів, то для їх фіксування 

можна рекомендувати «приклепування»/«пригладжування» пластинок АСМ зондом. 

 

 

 
Рис.1. Криві навантаження при формуванні матриці отворів в пластинці ОГ на нікелі при 

навантаженнях 8, 16 і 24 мкН (криві 1, 2, 3, відповідно) (а) та АСМ зображення пластинки ОГ на 

плівці Ni перед формуванням матриці отворів (б) та із отворами (в). 

 

Робота виконана при проходженні магістерської практики в лабораторії зондової мікроскопії ІФН 

НАН України під керівництвом Литвина П.М. 
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 Метод модуляційної поляриметрії є ефективним для діагностики та характеризації 

резонанно-оптичних та оптико-поляризаційних властивостей нанорозмірних плівках 

благородних металів та метал-діелектричних нанокомпозитів. У нашій попередній роботі [1] 

для цеоліту Zeolite 3А, нанесеного на Si (111) р-типу вперше були досліджені оптико-

поляризаційні властивості. 

 Використовуючи чутливість метода модуляційної поляриметрії та унікальні 

властивості поруватих та зернистих шарів цеоліту 3А (Рис.1 а) було запропоновано їх 

сенсорне використання в модуляційно-поляризаційних сенсорних системах. 

 Було проведено комплексне дослідження структурних та оптичних характеристик 

шарів цеоліту 3А нанесених на 1мм скельця з напиленими на них провідними наноплівками 

Αu та ITO товщиною 50 нм. Використовувалися різні аналітичні методів досліджень, такі як 

рентгенівська дифрактометрія, скануюча електронна мікросокпія, спектроскопія UV-ViS-NiR 

та модуляційна поляриметрія в геометрії Кречмана. 

 а) 
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Рис.1 Морфологія Zeolite 3a (a) та оптичний відгук V-компоненти вектра Стокса на пари 

етилового спирту (б). 

 

 За допомогою поєднання унікальних властивостей цеоліту 3А в якості сучасного 

матеріалу сенсорики та особливостей методики модуляційної поляриметрії, було виконано 

сенсорні експерименти. В якості детектованої речовини використовували пари етанолу 96% 

CH3CH2OH (SIGMA-ALDRICH) з показником заломлення етилового спирту n = 1,000878. На 

Рис.1б показано сигнал різниці у V-компоненти вектора Стокса для повітря та детектованого 

середовища. Зареєстровано оптичний відгук при зміні навколишніх умовах на пари 

етилового спирту шаром цеоліту, зміщення парметра ΔV становило 0,033. Кут падіння 

лазерного проміня (λ=650 нм) становив θ = 47 градусів.  

 

1. Fiorillo A.S., Rudenko S.P., Stetsenko M.O., et al. Optical polarization properties of zeolite thin 

films: aspects for medical applications.-IEEE Int. Symp. Medical Measurements and 

Applications.- Benevento,Italy.-May 2016 
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