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Сучасні кремнієві сонячні елементи.
Експериментальні результати та їх моделювання
А.В. Саченко
Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, пр. Науки, 41, Київ
03028, Україна
E-mail: sach@isp.kiev.ua
На сьогодні наукові дослідження, пов’язані з сонячною енергетикою, ведуться по
двох напрямках. Перший з них стосується покращення та здешевлення технології
виробництва сонячних батарей, а другий присвячений розробці нових різновидів та
поліпшенню фотоенергетичних параметрів вже існуючих сонячних елементів (СЕ).
Основними напівпровідниковими матеріалами, які використовується для виробництва
сонячних батарей, зараз є монокристалічний та мультикристалічний кремній. ККД або
ефективність фотоперетворення  , яка визначається відношенням генерованої СЕ
потужності до потужності освітлення, в сонячних батареях на основі монокристалічного
кремнію складає від 16 до 21 %. Існують як СЕ з p-n переходом, так і гетероперехідні СЕ.
Останнім часом були розроблені високоефективні гетероперехідні СЕ (або ж так звані HIT
елементи) на основі кристалічного кремнію та дуже тонких (товщиною порядку декількох
нанометрів) шарів гідрогенізованого аморфного кремнію, які слугують для пасивації та в
якості контактів. Вони утримують рекорд ККД, рівний на сьогодні 26. 7 % . Типова зонна
діаграма таких СЕ являє собою p+-n-n+ структуру. Практично всі високоефективні СЕ на
основі кремнію є текстурованими, тобто на їх поверхнях створюється геометричний рельєф,
який приводить до різкого зменшення коефіцієнта відбивання світла від текстурованої
поверхні і в низці випадків до майже повного уловлювання падаючого світла.
Основними фотоенергетичними параметрами СЕ крім ККД є струм короткого
замикання I SC , напруга розімкненого кола VOC та чинник заповнення ВАХ FF , що дорівнює
відношенню потужності СЕ до добутку I SCVOC . В роботах, які присвячені опису результатів
дослідження конкретних СЕ, крім вказаних параметрів, ще, як правило, приводяться
спектральні залежності для зовнішнього квантового виходу фотоструму та світлові ВАХ.
Маючи експериментальну величину I L (V ) , тобто світлову ВАХ, можна визначити всі
фотоенергетичні параметри. В точці V  0 I L (0)  I SC . З умови I L (V  VOC )  0 знаходиться
величина VOC , а з умови dP / dV  0 , де P(V )  I (V )V - потужність, визначається
фотонапруга в точці відбору максимальної потужності Vm . При цьому I m  I L (Vm ) , що дає
можливість знайти Pm  I mVm . Нарешті, величина FF визначається як відношення

Pm / I SCVOC , а значення ККД як   Pm / PL , де PL - потужність освітлення.
Теоретичне моделювання вказаних параметрів звичайно виконують,
розв’язуючи систему рівнянь неперервності для струму разом з рівнянням Пуассона. Воно
потрібне для характеризації основних параметрів СЕ та для їх оптимізації. Світлова ВАХ
звичайно моделюється виразом I L (V )  I SC  I rec (V ) , де V - прикладена напруга, а I rec (V ) темновий рекомбінаційний струм.
Щоб описати теоретично величину I rec (V ) , треба мати уявлення про всі механізми
рекомбінації електронно-діркових пар, властиві для монокристалічного кремнію. В існуючих
програмах по моделюванню характеристик кремнієвих СЕ (а це, наприклад, такі програми як
PC1d [1] та її наступні версії, програма Квока [2] та ін.) враховуються наступні механізми
рекомбінації: рекомбінація Шоклі-Ріда-Холла з часом  SRH , поверхнева рекомбінація,
8
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швидкість якої дорівнює S , випромінювальна рекомбінація та міжзонна рекомбінація Оже.
Разом з тим в них не враховується безвипромінювальна екситонна рекомбінація Оже за
участю глибокого рівня, В той же час її існування було доведене в роботах Хангляйтера [3,4].
В роботі [5] було отримано наступний вираз для часу життя цієї рекомбінації виду
де n0 - концентрація
рівноважних носіїв заряду, n  nr   SRH 8.2 1015 / n0  n ,
концентрація надлишкових електронно-діркових пар.







b
1
  SRH
  nr1
Сумарний об’ємний час знаходиться з виразу  eff



1

.

Як

показують

оцінки, при типових значеннях  SRH для кремнієвих СЕ з ефективністю фотоперетворення

  20 % порядку 10 мс при рівні легування бази 4.9·1015 см-3 величина  effb дорівнює 6.2 мс,
тобто майже на 40% менша за величину  SRH . Таким чином, в загальному випадку  nr слід
b
враховувати при моделюванні. Зрозуміло, що вимірюється в даному випадку  eff
, а не  SRH , а
b
тому для знаходження значення  SRH потрібно опрацьовувати вираз для  eff
.
Оскільки високоефективні кремнієві СЕ мають великі часи життя Шоклі-Ріда-Холла
 SRH , які перевищують 1 мс, то в них довжина дифузії електронно-діркових пар Ld суттєво
перевищує товщину СЕ d і основні рівняння, які описують фотоперетворення, істотно
спрощуються.
В роботі [6] наведена залежність ефективного часу життя  eff від рівня збудження n

для СЕ з ефективністю фотоперетворення 26.6 %. На ній в області значень n  1015 см-3 має
місце спад величини  eff при зменшенні n . В існуючих роботах та програмах така ділянка
спаду пояснюється залежністю  SRH (n) . Подібна залежність можлива лише для певних
параметрів глибоких рекомбінаційних рівнів і є швидше винятком, ніж правилом. В той же
час для випадку СЕ спадаючі в області достатньо малих n залежності  eff (n) є
характерними для всіх СЕ.
Ми запропонували альтернативне пояснення, яке полягяє в тому, що причиною
даного спаду є рекомбінація в області просторового заряду (ОПЗ). Наші попередні роботи
[7,8] показали, що в кремнієвих СЕ рекомбінація в ОПЗ більш суттєва, ніж вважалося раніше.
Головною відмінністю рекомбінації в ОПЗ від рекомбінації в нейтральному об’ємі
бази є те, що час життя в ОПЗ  R на декілька порядків менший за час життя Шоклі-РідаХолла  SRH . Для проаналізованих в [7,8] випадків його значення за порядком величини
складає 1 мкс. Використовуючи отримані в роботі [1] залежності VOC ( I L ) , де I L інтенсивність освітлення, та апроксимацію для швидкості рекомбінації в ОПЗ VSC у вигляді

VSC ~  R1 (p) 0.5 , нам вдалося добре узгодити експериментальну залежність  eff (n) ,
наведену в роботі [1], з теорією , поклавши значення часу життя  R рівним 80 мкс. Слід
відзначити, що в даному випадку рекомбінація в ОПЗ впливає на характеристики СЕ слабко.
Проте, як показав наший аналіз для великої низки високоефективних кремнієвих СЕ, для них
вплив рекомбінації в ОПЗ суттєво більший. Зокрема в умовах в умовах відбору максимальної
потужності швидкість рекомбінації в ОПЗ в них або сумірна з сумарною величиною об’ємної
та поверхневої рекомбінації або ж перевищує її значення. Це пов’язано з тим, що часи життя
 R в них знаходяться в діапазоні від 20 до 1 мкс. До речі, найкращим способом визначити
величину  R є аналіз темнових ВАХ. В достатньо вузькому діапазоні зміни величини (при
V  0.5 В) темнові ВАХ , тобто залежність I r (V ) , можна розрахувати з світлових ВАХ.
Щодо значення швидкості поверхневої рекомбінації, яке потрібно використовувати,
b
розраховуючи параметри СЕ. Так само, як ефективний час життя  eff
може суттєво
відрізнятися від часу життя Шоклі-Ріда-Холла  SRH , так і величина ефективної швидкості
9
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поверхневої рекомбінації, визначена як Seff  S s  S SC , може істотно (навіть в декілька разів)
відрізнятися від значення S . Ця відмінність тим більша, чим менше значення  R .
Проаналізуємо далі спектральні залежності зовнішнього квантового виходу
фотоструму. В роботі [9] був запропонований вираз, який описує спектральні залежності
внутрішнього квантового виходу для текстурованих СЕ у випадку, коли шлях пробігу
фотонів в напівпровіднику завдяки текстуруванню збільшується в 4 nr2 разів, де nr коефіцієнт заломлення, порівняно з випадком плоскопаралельної пластини товщиною d .
Нами були проаналізовані експериментальні залежності зовнішнього квантового виходу для
низки текстурованих кремнієвих СЕ та було показано, що на краю поглинання вони добре
описуються узагальненою формулою виду IQE(λ)=[1+(4α(λ)dnr2/b)-1]-1, де  ( ) - коефіцієнт
поглинання, а b –чисельний коефіцієнт, більший за 1. При b=1 даний вираз переходить у
формулу, запропоновану в роботі [9].
На сьогодні відомі програми по розрахунку оптичних характеристик текстурованих
кремнієвих СЕ (див.,
наприклад [10]), які дозволяють, зокрема, змоделювати
експериментальні залежності EQE(λ). Проте вони достатньо складні в користуванні, в той
час як використання виразу (3) дозволяє в простому наближенні змоделювати товщинні
залежності струму короткого замикання для текстурованих СЕ на основі кремнію. Це, в свою
чергу, дозволяє отримати товщинні залежності ефективності фотоперетворення  , тобто
вирішити завдання оптимізації СЕ по товщині. Нарешті, врахування того, що швидкість
поверхневої рекомбінації S прямо пропорційна рівню легування СЕ, а швидкість
рекомбінації в ОПЗ дуже слабко залежить від рівня легування, дозволяє розрахувати
залежність  від рівня легування n0 , тобто оптимізувати СЕ за рівнем легування.
Сформулюємо далі висновки. Основним є висновок про те, що наведені вище
результати, зокрема по врахуванню при моделюванні параметрів високоефективних
кремнієвих СЕ безвипромінювальної екситонної рекомбінації та рекомбінації ОПЗ
показують, що останні можуть суттєво змінювати значення обємного часу життя та
швидкості поверхневої рекомбінації, які визначаються з експериментальних досліджень
ефективного часу життя в високоефективних кремнієвих СЕ від рівня збудження. При цьому
не лише змінюються їх величини, а й залежності від рівня легування та рівня збудження. Це
може привести до істотної відмінності результатів моделювання з використанням
запропонованого підходу від результатів моделювання з використанням існуючих програм.
1. Yoshikawa K. et. al.// Solar Energy Materials and Solar Cells.- 2017. -173.- P. 37–42.
2. [Електронний ресурс] // PVEDUCATION – Режим доступу до ресурсу:
https://www.pveducation.org/pvcdrom/solar-cell-operation/quantum-efficiency.
3. Fell A. // IEEE Trans. Electron Devices. -2013.- 60, N. 2. P. 733 –738 .
4. Hangleiter A.// Phys. Rev.B.- 1987-35, N17.- P.9149-9160.
5. A.Hangleiter A // Phys. Rev.B.- 1988- 37, N5.- P.2594-2604.
6. Sachenko A.V. et. al.// Proceedings 32 European Photovoltaic Solar Energy Conf. and
Exhib., Germany, Munich. -2016.- Р.141-147.
7. Костильов В.П. та ін.// Укр. фiз. журн. -2013.- 58, № 4.
8. Саченко А.В. и др. //Письма в ЖТФ.- 2017.- 43, №. 3.
9. Tiedje T.et. al.// IEEE Transaction on electron devices.- 1984. -ED31, N 5.- P. 711.
10. [Електронний ресурс] // – Режим доступу до ресурсу:
https: //www2.pvlighthouse.com.au /calculators/OPAL%202/
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Секція 1
Напівпровідникове
матеріалознавство
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The peculiarities of the phonon spectra of mixed quaternary crystals
AgxGaxGe1-xSe2 (0.167≤x≤0.333)
Ye.O. Havryliuk, V.M. Dzhagan, V.O. Yukhymchuk, N.V. Mazur, M.Ya. Valakh
V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine, 41 pr. Nauki, 03028, Kyiv,
Ukraine
E-mail: evgenko93@isp.kiev.ua
Semiconductors of the type AIBIIIC2VI are studied intensively over past several decades due
to their wide applications in the different fields in optoelectronic, photovoltaic and nonlinear optic
devices. For the nonlinear optic application most popular compounds are AgGaS2 and especially
AgGaSe2, which have been shown to possess high optical nonlinear coefficients, suitable for
frequency transformation in the near- as well as mid-infrared spectral ranges. However, due to
higher radiation damage threshold, larger band gap and birefringence, and greater variety of phasematching schemes, mixed AgxGaxGe1-xS2 and AgxGaxGe1-xSe2 compounds became an alternative to
the ternary AgGaS2 and AgGaSe2. The reason for rising interest to the family of these quaternary
compounds in the recent past is that the birefringence, that is the difference of refractive indices for
ordinary and extraordinary rays, no-ne, at 1,064 nm increases gradually from 0.114 for AgGaGe2Se6
to 0.149 for AgGaGe5Se12 and exceeds substantially the birefringence of the parent AgGaSe2
compound (0.022).
Quaternary selenides AgxGaxGe1-xSe2 could formally be presented as AgGaSe2-nGeSe2.
Therefore, the solid solutions with x = 0.333, 0.250, 0.200, and 0.167, are equivalent to those with n
= 2, 3, 4, and 5, respectively. Of principal importance is that upon ―admixture‖ of AgGaSe2 to
GeSe2 the structure of AgxGaxGe1-xSe2 solid solutions evolves via the substitution of Ge4+ by Ga3+
in the GeSe2 cation sublattice. Apparent charge deficiency is compensated by Ag+ ions, which fill
tetrahedral vacancies and form slightly distorted AgSe4 tetrahedra. But in spite of intensively study
of these compounds there is a lack of reports on the transformation of phonon spectra of mixed
AgxGaxGe1-xSe2 crystals upon variation of composition x, despite of the fact that lattice dynamics
properties of the endmember compounds AgGaSe2 and GeSe2 were studied extensively both
experimentally and theoretically.
Probably, this is a consequence of a rather large unit cell of mixed crystals and,
correspondingly, large number of expected phonon branches. Moreover, ―partial‖ as well as
―mixed‖ occupancy of certain crystallographic sites complicates situation even further and makes
theoretical analysis of lattice dynamics of AgxGaxGe1-xSe2 rather time consuming task. In the
present work we present the analysis of phonon spectra of AgxGaxGe1-xSe2 solid solutions (x =
0.333, 0.250, 0.200, and 0.167), which allow to reach the assignment of phonon modes to the
specific lattice eigenmodes based on the knowledge of their structural features and lattice dynamics
of the end-member compounds - ternary chalcopyrite AgGaSe2 and binary GeSe2. The Raman
scattering study of AgxGaxGe1-xSe2 mixed crystals allows establishing the two-mode behavior of
phonon spectra transformation with composition. The presence of micro-inclusions of defect phases
was detected.
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Сорбційні властивості вуглецю, активованого ортофосфорною
кислотою
В.М. Ващинський
Відокремлений структурний підрозділ Технологічний коледж
Національного університету «Львівська політехніка», вул. Демнянська, 15, Львів, 79031,
Україна
Е-mail: v.vashchynskyi@gmail.com
Широке використання вуглецевих сорбентів (медицина, металургія рідкісних металів,
очистка рідин і т.п.) зумовлене унікальними властивостями вуглецевого матеріалу, зокрема,
хімічною стійкістю, можливістю отримувати вуглець з керованим розподілом пор за
розмірами. Із зростанням промислового виробництва активованих вуглеців (АВ) їхнє
використання неухильно зростає а області застосування постійно розширюються. Вихідною
сировиною є дерев’яні ошурки, торф, деякі полімерні матеріали, шкарлупа горіхів та
фруктові кісточки. При отриманні АВ використовують різноманітні методи хімічної
активації вуглецевовмісних продуктів. Деякі хімічні активатори – гідроксиди лужних металів,
неорганічні кислоти та солі – сприяють розвитку пористої структури вуглецю під час
термолізу [1].
Для дослідження впливу співвідношення ортофосфорної кислоти та прекурсору на
формування пористої поверхі висушені кісточки абрикоса подрібнювали до фракції 0,25 1 мм, отриманий матеріал ділили на порції масою 8 г і змішували з 50 г ортофосфорної
кислоти концентраціями від 4 до 32 %, з кроком 4 %, при цьому відношення активуючого
агента та вуглецю становить 1:0,25; …; 1:2. Отриманий таким чином первинно
карбонізований вуглецевий матеріал поміщали у вертикальну циліндричну піч та нагрівали
до 550 °С в аргоновій атмосфері при швидкості потоку 30 мл/хв. При досягненні потрібної
температури проводили ізотермічну витримку протягом 60 хв. Після охолодження
відмивання гарячою дистильованою водою та 15 % HCl до нейтрального PH та висушували
до постійної маси. Отримані вуглецеві зразки позначали відповідно до відношення кислоти
та вихідної сировини (С025, С050, …, С200).
З метою оцінки сорбційних властивостей використана уже знайома методика
визначення ємності по метиленовому блакитному (АМБ, мг/г) та метиловому оранжевому
(АМО, мг/г) [2]. Адсорбційну активність вуглецю по барвнику в міліграмах на 1 г продукту
розраховували як

A

C

1

 C2 K   0, 025
m

де С1 – масова концентрація вихідного розчину індикатора, мг/дм3; С2 – масова
концентрація розчину після контактування з активованим вуглецем, мг/дм 3; К – коефіцієнт
розбавлення розчину; 0,025 – об’єм розчину індикатора, взятого для освітлення, дм3; m –
маса наважки активованого вуглецю, г.
Для мікропористих зразків С025, С050, С075 адсорбційна активність по МБ є низькою
і становить 150-170 мг/г. Внесок мезопор у цих матеріалах становить близько 5% від
загальної кількості пор (рис. 1). Найвища адсорбційна активність для даної групи характерна
для С025, що пов’язано з наявністю макропор у діапазоні 5 - 50 нм, які відсутні у зразків
С050 та С075. Покращені сорбційні властивості зразка С075 пов’язані із зростанням об’єму
пор в діапазоні 3 - 5 нм порівняно з іншими зразками даної групи.
Максимальні значення пористої поверхні (S = 1600-1850 м2/г) для зразків С100 та
С125 а також мезопориста структура забезпечує зростання адсорбційної активності по МБ
260 мг/г, що пов’язано з наявністю пор розміром 5 - 50 нм (250 м2/г) та 3 - 5 нм (200 м2/г).
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Рис. 1. Залежність питомої площі поверхні АВ від діаметру пор
Достатньо високі значення адсорбційної активності для зразків С150, С175, С200
(≈ 300 - 350 мг/г) по МБ та ≈ 370 мг/г для МО пов’язані із переважаючою мезопористою
структурою та широким розподілом пор в діапазоні діаметрів 3 - 50 нм.
Таким чином, встановлено, що за допомогою взаємодоповнюючих методів хімічної
активації сировини рослинного походження ортофосфорною кислотою та подальшої
термічної обробки можна отримати високопористі активовані вуглеці з широким розподілом
пор за радіусами та хорошими сорбційними властивостями.
1. Кельцев Н.В. Основы адсорбционной техники. // М.: Химия. -1984. -592 с.
2. ГОСТ 4453-74. Уголь активный осветляющий древесный порошкообразный. // Москва:
Государственный комитет СССР по стандартам. -1988. -25 c.
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Оптимальное отношение частот для оценки показателя спектра
НЧ-шума полупроводниковых приборов
С.Е. Резчиков
Ульяновский государственный технический университет, ул. Северный Венец,32, Ульяновск
432027, РФ
E-mail: flicker-noise@mail.ru
Низкочастотный (НЧ) шум (фликкер-шум, 1/f-шум) присутствует во всех типах
полупроводниковых приборов (ППП), ограничивает их чувствительность и функциональные
свойства. Измерения НЧ-шума пригодны для обнаружения дефектности материала и оценки
надѐжности ППП. Спектральная плотность мощности (СПМ) смеси НЧ-шума с белым
шумом имеет частотную зависимость вида

A
 G0 ,
f

G f  

(1)

где A – константа, G0 – уровень белого шума,  – показатель формы спектра.
Показатель формы спектра один из основных параметров НЧ-шума. Его значение в
такой (1) смеси можно оценить по значениям СПМ на трѐх частотах. Результаты
тестирования компьютерной программы "SpectralExp 0.5", реализующей данный метод,
приведены в [1]. Если значение наибольшей из частот, на которых измеряется СПМ, f Н


выбрать так, чтобы соблюдалось отношение A f Н  G0 , то вместо метода измерения  по
значениям СПМ на трѐх частотах можно использовать обычный метод измерения по
значениям СПМ на двух частотах. Если частота f 2 задана, возникает задача выбора нижней
частоты измерения f1 , т. е. отношения частот a  f 2 f1 . Выражение для оценки случайной
погрешности измерения  имеет вид

 

1 a
,
  ln a TИЗМ  f 2  fОТН

(2)

где TИЗМ – длительность измерения, fОТН – относительная полоса пропускания (ОПП).
Мы проанализировали зависимость (2) погрешности оценки  от выбранного
отношения частот. Было установлено, что существует оптимальное значение a , при котором
погрешность минимальна [2]. Для случая спектрального анализа параллельной фильтрацией
при равных ОПП значение aОПТ  9,19 и не зависит от TИЗМ , f 2 , fОТН и  .
Мы оценили эффективность использования предложенного оптимального отношения
частот. На рис. 1 зависимость ожидаемого выигрыша при выборе a  aОПТ построена как
функция от выбранного исследователем неоптимального значения a .

Рис. 1. График ожидаемого выигрыша
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Для подтверждения оптимальности полученного аналитически отношения частот мы
провели эксперимент. Образцовый шумовой сигнал брался с генератора НЧ-шума,
построенного по принципу фильтрации белого шума [3,4]. СПМ для вычисления 
оценивались через преобразование Фурье. Графики зависимостей от a погрешности
измерения показателя формы спектра показаны на рис. 2-3, условия измерения: TИЗМ  1 с,

f 2 =10 кГц, fОТН  0,25. Рис. 2 для   1,6, рис. 3 для   0,58.

Рис. 2. Зависимость погрешности измерения  от отношения частот a (   1,6)

Рис. 3. Зависимость погрешности измерения  от отношения частот a (   0,58)
Сходимость экспериментальных результатов с теорией хорошая.
1. Резчиков С. Е. Экспериментальная проверка метода измерения показателя спектра
НЧ-шума // Зб. матеріалів 22-й ММФ «Радіоелектроніка та молодь у XXI столітті». Харкiв.2018.-2.-С. 105-106.
2. Сергеев В. А., Резчиков С. Е. Оптимизация процедур измерения параметров низкочастотного шума со спектром вида 1/f γ // Автоматизация процессов управления.-2016.-N 4.-С.
101-107.
3. Резчиков С. Е. Генератор низкочастотного шума с регулируемым показателем формы
спектра // «Lashkaryov’s readings»: Young scientists conf. Kyiv.-2017.-P. 24-25.
Сергеев В. А., Резчиков С. Е. Аналоговый генератор НЧ-шума с регулируемым показателем формы спектра // Изв. вузов. Электроника.-2018.-23, N 6.-С. 635-639.
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Оптичні дослідження четверних напівпровідникових
халькогенідів PbGa2Ge(S,Se)6 і AgGaGe3Se8
Н.В. Мазур1, В.М. Джаган1, О.П. Літвінчук2, В.О. Юхимчук1, Л.В. Піскач3,
М.Я. Валах1
1

Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, пр. Науки, 45, Київ
03028, Україна
E-mail: nazarmazur@isp.kiev.ua
2.
Texas Center for Superconductivity and Department of Physics University of Houston, Houston
Texas, USA
3
Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, Луцьк

В даній доповіді ми повідомляємо про результати дослідження раманівського розсіювання
світла і інфрачервоного пропускання монокристалів четверних халькогенідів PbGa2GeS6 і
PbGa2GeSe6, а також зона-зонного поглинання в монокристалі AgGaGe3Se8.
В рамках DFT-теорії були проведені теоретичні розрахунки типів коливань в кристалах
PbGa2GeS6 і PbGa2GeSe6. Дані розрахунки показали, що число оптичних фононних гілок
перевищує сотню для кожного монокристалів. Експериментальні результати, отримані нами
раніше, порівняні з теоретичними розрахунками частот та відповідні смуги співставлені з
певними типами коливань. Зроблено висновок, що результати отримані експериментально
відповідають типам коливань A1 і B2 і співпадають з великою точністю (похибка <5%) з
розрахованими значеннями.
Також нами було порівняно спектри кристалів PbGa2GeSe6 і AgxGaxGe1-xSe2 [1].
Порівняння показало хороший збіг окремих частот, що свідчить про переважаючий тип
коливань GeSe2 в даних кристалах.
З проведених експериментальних досліджень кристалів PbGa2GeS6 і PbGa2GeSe6 методом
інфрачервоного пропускання. встановлено, що довгохвильова границя прозорості припадає
на 15-20 мкм.
Із спектра інфрачервоного пропускання монокристалу AgGaGe3Se8, виміряного при
кімнатній температурі встановлено, що довгохвильова границя області прозорості припадає
на 16-20 мкм, що визначається початком двохфононного поглинання складової компоненти
GeSe2.
Щодо відповідних смуг трьохфононного поглинання в області 9 – 12 мкм, то їх
інтенсивність досить слабка і мале поглинання ними при λ = 10,6 мкм не повинно суттєво
заважати використанню СО2-лазера в нелінійному перетворенні його випромінювання. Тим
більше це справедливо для його другої гармоніки при 5,3 мкм.
Оскільки кристал AgGaGe3Se8 є непрямозонним напівпровідником, то із побудованої
залежності
видно, що ширина забороненої зони становить 2.07 еВ, а не дуже
протяжний малоінтенсивний «хвіст» крайового поглинання може свідчити про непогану
оптичну якість кристалу. Таким чином, робочою областю даного кристалу для нелінійного
перетворення випромінювання можна вважати діапазон від 0,6 мкм до 14 – 15 мкм.
1. Valakh M.Y., Dzhagan V.M., Havryliuk Ye.O., Yukhymchuk V.O., Parasyuk O.V., Myronchuk
G.L., Zahn D.R.T., Linvinchuk A.P. Raman Scattering Study of Mixed Quaternary AgxGaxGe1−
xSe2 (0.167≤x≤0.333) Crystals// Phys. Status Solidi.-2018.-255, 3, p. 1700230.
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Створення евристичної моделі деформаційної залежності повної
інтегральної інтенсивності динамічної дифракції для діагностики
«тонких» монокристалів з дефектами
Л. І. Макаренко, В. Б. Молодкін, Г. І. Низкова, І. М.Заболотний,
В. В. Лізунов
Інститут металофізики ім. Г. В.Курдюмова НАН України,бульв. Акад. Вернадського, 36,
03142 Київ, Україна
Чутливість до характеристик дефектів залежностей картини динамічного розсіяння
від умов дифракції, яка виникає за рахунок дисперсійного механізму впливу дефектів на
картину та ефекту аномального росту внеску дифузного розсіяння, дозволяє суттєво
підвищити інформативність діагностики. При цьому особливий інтерес викликає завдяки
високій чутливості та експресності застосування методів повної інтегральної інтенсивності
динамічної дифракції (ПІІДД), зокрема, методу деформаційних залежностей (ДЗ) ПІІДД. При
цьому вимірюється саме повна, тобто сума когерентної та дифузної складових інтегральної
інтенсивності, що дозволяє кількісно визначати характеристики мікродефектів.
Для забезпечення можливості проведення діагностики дефектної структури
монокристалів методами ДЗ ПІІДД створено просту напівфеноменологічну модель ДЗ ПІІДД
в кристалах з мікродефектами [1,2]. Однак, використання створеної моделі для отримання
параметрів дифузної складової для кожних нових умов дифракції потребує попереднього
проведення відповідних експериментальних вимірювань ДЗ ПІІДД для еталонних кристалів з
відомою дефектною структурою при додатковому припущенні про незалежністьцих
параметрів від характеристик дефектів, що не завжди справедливо.
В даній роботі запропоновано інший підхід, який полягає у варіюванні умов дифракції
та областей деформації та не потребує проведення додаткових попередніх експериментів для
еталонних зразків, крім досліджуваного. Цього виявляється достатньо, щоб визначати як
параметри дефектної структури, так і характеристики деформаційної залежності, які
змінюються за рахунок дефектів. ДЗ бреггівської та дифузної складових ПІІДД, згідно
запропонованої моделі, задається мінімальною кількістю доданків — двома, які лінійно та
квадратично залежать від зворотно пропорційних радіусу пружного вигину ефективної
деформації і ефективного поглинання. В даній моделі значення коефіцієнтів для бреггівської
складової підбираються шляхом підгонки розрахованих залежностей до теоретичних ДЗ
ПІІДД для пружно вигнутого кристала без дефектів. Значення коефіцієнтів ДЗ дифузної
складової та параметрів мікродефектів підбираються шляхом підгонки розрахованих ДЗ за
запропонованою моделлю до експериментальних ДЗ ПІІДД для пружно вигнутого кристала з
мікродефектами.
На прикладі монокристалу кремнію показано, що використання ДЗ ПІІДД, яка
отримана на одному Лауе-рефлексі рентгенівського випромінення в наближенні «тонкого»
кристала, дозволяє отримати такий же об’єм даних, як при використанні товщинних
залежностей ПІІДД, отриманих з використанням декількох відбиттів в наближеннях
«тонкого» та «товстого» кристалів. Це досягається завдяки комбінованої обробки
експериментальних ДЗПІІДД у різних дифракційних умовах і різних інтервалах деформації.
В результаті, продемонстровано можливість визначення шляхом використання ДЗ ПІІДД
одночасно характеристик декількох типів мікродефектів у монокристалах без додаткових
експериментів на еталонних зразках.
1. S. M. Brovchuk, V. B. Molodkin, A. I. Nizkova, I. I. Rudnytska, G. I. Grankina, V. V. Lizunov,
et.al. Металлофиз. новейшиетехнол., 36, № 8: 1035 (2014).
2. В. В. Лизунов, С. М. Бровчук, А. И. Низкова, В. Б. Молодкин, С. В. Лизунова, Б. В.
Шелудченко та ін., Металлофиз. новейшиетехнол., 36, № 9: 1271 (2014).
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Дослідження високотемпературних електричних
властивостей кристалів CdTe:Mn в атмосфері пари кадмію
Солодін C.В., Канак А.І., Моржук Б.А., Захарук З.І., Панчук О.Е., Фочук П.М.
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича,
вул. Коцюбинського, 2, Чернівці, Україна 58012
E-mail: andriy.kanak@gmail.com
Атоми Mn, володіючи електронною конфігурацією 3d54s2, повинні заміщувати атоми
Cd в кристалічній гратці CdTe і не виявляти електричної активності, оскільки число
електронів на зовнішньому рівні в обох металів однакове. Однак, легування CdTe домішкою
Mn призводить до отримання кристалів як діркового, так і електронного типу провідності, з
великим розкидом значень питомого опору (102-109 Ом×см) [1]. На сьогодні ще не до кінця
встановлені механізми, які б пояснили причини впливу домішки Mn на електричні параметри
кристалів CdTe:Mn. Тому в даній роботі вперше проведено високотемпературні вимірювання
(ВТВ) електропровідності і ефекту Холла з метою дослідження електричної поведінки
кристалів CdTe:Mn в умовах високотемпературної рівноваги точкових дефектів.
Вирощування кристалів CdTe, легованих домішкою Mn, здійснювалося вертикальним
методом Бріджмена зі швидкістю опускання ампули – 3 мм/год. Концентрація домішки Mn в
розплаві становила ~1×1018 (кр.1) або 1×1019 (кр.2, кр.3) ат/см3. Питомий опір (Т=300 К)
зразків з кр.1 лежав у межах (102-104) Ом×см (р-тип провідності), зразків з кр.2 -у межах
(107-109) Ом×см (n-тип провідності), зразків з кр.3 - у межах (102-103) Ом×см (n-тип
провідності). Високотемпературні (Т=630-1170 K) вимірювання питомої електропровідності
та ефекту Холла проводились на монокристалічних зразках (12×2×1.5 мм3) з 6-ма
привареними вольфрамовими дротами за раніше описаною нами методикою [2]. В результаті
цих експериментів вдалось встановити характер зміни концентрації носіїв заряду та їх
рухливості як функції температури та тиску пари Cd.
На температурній залежності (ТЗ)
400
рухливості електронів (Рис. 1) чітко
350
прослідковуються дві області. При
300
Т=(670-820 K) характер ТЗ залежить
e
250
від напрямку (нагрів-охолодження) і
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швидкості зміни температури, має
місце
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релаксація
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рухливості. Якщо врахувати, що в
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h
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Рис. 1. Залежності рухливості носіїв заряду від з ними областей просторового
температури при максимальному тиску пари Cd в заряду (ОПЗ). Розсіяння носіїв
зразках кр.2 (Mn-6-17). Пунктиром показано струму на ОПЗ забезпечує суттєве
залежності для чистого CdTe.
пониження рухливості при Т>820 K.
Встановлено,
що
температурна
залежність рухливості електронів, зумовлена розсіянням на ОПЗ, близька до передбачуваної
для цього механізму: µs~T-5/6 [3].
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З аналізу залежностей концентрації електронів у зразках CdTe:Mn від тиску пари Cd
при сталій температурі (Рис. 2) видно, що для досліджених кристалів CdTe:Mn відповідні
лінії залежностей лежать вище тих значень для нелегованого CdTe.
17,8

Це свідчить про те, що введення
домішки Mn підвищує концентрацію
електронів в CdTe, а отже,
супроводжується
введенням
додаткових донорних центрів. При
цьому має місце кореляція між
ефективністю донорного легування
при 300 К і при високих
температурах.
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Рис. 2. Тискові залежності концентрації електронів
для зразків CdTe:Mn (пунктирні лінії – [e-] у
нелегованому CdTe при відповідних температурах).

Для пояснення спостережуваного ефекту пропонуються дві
моделі: (1) донорами є домішкові
атоми (МnCd); (2) домішкові атоми
забезпечують збільшення концентрації власних донорів (Cdi, VTe).
Факт
присутності
додаткових
донорів в умовах високого тиску
пари Cd при Т=(870-1070) K дає

перевагу першій моделі.
1. Nikoniuk E., Zakharuk Z., Rarenko I. et al. Characterization of CdTe+Mn crystals depending on
doping procedure // J. Semiconuctor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics. – 2003. -6.P.160-163.
2. Fochuk P, Nykonyuk Ye., Kopach O. et al. Dopant Content and Thermal Treatment of Cd1xZnxTe: Effects on Point-defect Structure // IEEE Trans. Nucl. Sci. – 2009. -56. -P.1784-1790.
Weisberg L.R. Anomalous Mobility Effects in Some Semiconductors and Insulators // J. Appl. Phys.
– 1962. -33.
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Дослідження процесів топлення та кристалізації в галогенідному
перовскіті CsPbBr3
А. І. Канак, Л. М. Ткачук, О. В. Копач, П. М. Фочук
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, вул. Коцюбинського,2,
Чернівці, 58012, Україна
E-mail: a.kanak@chnu.edu.ua
Останнім часом все більше уваги науковців у світі приділяється технології створення
детекторів іонізуючого x- та γ-випромінювання, що працюють за кімнатних температур. Це
зумовлено широким спектром галузей їхнього використання: у медицині в приладах
рентгенівської діагностики, для моніторингу рівня радіологічного забруднення
навколишнього середовища, при виготовленні космічних апаратів, а також в цілях
національної безпеки та оборони. Зростання потреби в таких пристроях спонукає дослідників
до пошуку нових матеріалів, що окрім високої чутливості та роздільної здатності створених
детекторів повинні також забезпечити відносно невеликі затрати для їх виробництва. Одним
із представників перспективних напівпровідникових матеріалів такого типу є CsPbBr3, що
належить до класу сполук названих перовскітами. Для одержання монокристалів CsPbBr3
використовують різні методи, найпоширенішими з яких є вирощування з розчину [1] та із
розплаву методом Бріджмена [2-3]. Перший метод дозволяє отримати кристали невеликого
розміру (близько 1 см) та має ряд недоліків, що позначається на кристалічній якості
матеріалу. Вирощуванням ж із розплаву можна одержати якісні монокристали великого
об’єму, що є суттєвою перевагою в технологічному плані. Однак, на сьогодні, в літературі
важко знайти єдину чітко описану методику для отримання об’ємних монокристалів даного
матеріалу хорошої якості шляхом кристалізації із розплаву. Очевидно це може бути
зумовлено відсутністю інформації про механізм топлення та кристалізації цього перовскіту,
структуру його розплаву та впливу умов одержання кристала, зокрема температурного
діапазону вирощування, на його властивості.
В даній роботі проведено дослідження закономірностей процесів топлення та
кристалізації перовскіту CsPbBr3 методом диференційно-термічного аналізу. Було здійснено
серію циклічних нагрівів та охолоджень із різною швидкістю: 10 °С/хв. та 3 °С/хв. Для
визначення впливу значення максимальної температури нагріву розплаву на процес
кристалізації проводились циклічні вимірювання із різними перегрівами вище точки
топлення матеріалу. Встановлено, що для розплаву CsPbBr3, як і для багатьох
напівпровідникових сполук інших типів характерним є явище переохолодження, що
проявляється в кристалізації матеріалу за нижчих температур ніж температура його топлення.
Значення переохолодження сильно залежить від максимальної температури до котрої було
нагріто зразок та від швидкості нагріву/охолодження. Зі збільшенням максимальної
температури нагріву зростає величина переохолодження, що досягає 20-28 °С при перегрівах
~20 °С вище температури топлення матеріалу, яка складає 567 °С. При малих перегрівах
розплаву можливе негативне переохолодження, що проявляється в «гарячій» кристалізації за
вищої температури ніж температура топлення CsPbBr3. Такі закономірності спостерігаються
для обох досліджуваних швидкостей нагріву/охолодження, однак при переході від 10 °С/хв.
до 3 °С/хв. зменшується значення перегріву розплаву за якого відбувається «гаряча»
кристалізація. Так при швидкості 10 °С/хв. максимальне значення такого перегріву сягає
~19 °С, а при 3 °С/хв. знижується до 14-15 °С вище температури топлення перовскіту.
Ймовірно це можна пояснити тим, що процес топлення в зразку за нижчих швидкостей
нагріву проходить більш рівноважно, що безпосередньо впливає на структуру отриманого
розплаву та процес його кристалізації.
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Рис. 1. Термограми топлення та кристалізації
нагріву/охолодження 10 °С/хв. (а) та 3 °C/хв. (b).
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Зі зменшенням швидкості нагріву/охолодження від 10 °С/хв. до 3 °С/хв. за рахунок
наближення процесів топлення та кристалізації до більш рівноважного стану, на отриманих
термограмах (Рис. 1) відповідні їм екзо- та ендотермічні ефекти проявляються плавніше.
Також при зменшенні швидкості нагріву/охолодження
спостерігається звуження
температурного інтервалу в якому відбувається процес топлення перовскіту, що для
швидкості 10 °С/хв. знаходиться в межах ~567-583 °С та 567-577 °С для швидкості 3 °С/хв.
Отримані експериментальні дані є важливими для створення відтворюваної методики
одержання об’ємних кристалів CsPbBr3 високої якості із заданими оптичними та
електричними властивостями.
1. Dmitry N. Dirin, Ihor Cherniukh, Sergii Yakunin, Yevhen Shynkarenko, and Maksym V.
Kovalenko Solution-Grown CsPbBr3 Perovskite Single Crystals for Photon Detection // Chem.
Mater. -2016.-28.-P. 8470-8474
2. Constantinos C. Stoumpos, Christos D. Malliakas, John A. Peters, Zhifu Liu, Maria
Sebastian et al. Crystal Growth of the Perovskite Semiconductor CsPbBr3: A New Material for
High-Energy Radiation Detection // Cryst. Growth Des. -2013.-13.-P. 2722-2727
3. Jizhong Song, Qingzhi Cui, Jianhai Li, Jiayue Xu, Yue Wang, Leimeng Xu et al. Ultralarge
All-Inorganic Perovskite Bulk Single Crystal for High-Performance Visible–Infrared DualModal Photodetectors // Adv. Optical Mater. -2017.-P. 1700157.
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The ternary AIBIIIX2VI compounds (A = Cu, Ag; B = Al, Ga, In; X = S, Se, Te) with
chalcopyrite (CP) structure form a large group of semiconducting materials with diverse optical,
electrical, and structural properties. These properties making them suitable for various applications
in photovoltaics and optoelectronics [1-2]. CP crystals are also known to be prospective materials
for nonlinear optics, LED application etc. The CuInS2 crystals have recently been identified as
potential thermoelectric materials that can generate electricity from low-grade waste heat [3].
Considerable interest has been attracted to these chalcopyrite compounds and their alloys due to
their important technological applications.
The Cu-based CP semiconductors have particular advantages in all kinds of thin films solar
cell, which have grate potential in the area of photovoltaics. In order to this, the CuGaS 2 and
CuGaSe2 crystals are promising materials and considering the practical use, these crystals are
interesting objects for experimental and theoretical study.
This work is devoted to theoretical ab initio study of electronic structure and physical
properties of CuGaS2 and CuGaSe2 ternary CP crystals as well as the CuGa(S,Se)2 solid solution.
The anisotropy of optical, elastic properties will be established and discussed. The partial anion
substitution influence on electronic and physical
properties of CP crystals will be studied and
discussed.
The calculations of band structure and
related properties were performed in the
framework of DFT with following parameters.
Exchange and correlation effects were taken into
account as generalized gradient approximation
(GGA) [4] and local density approximation; the
core electrons were treated in a form of ultrasoft
pseudopotential; models of the crystals were
optimized (relaxed) at fixed symmetry using
Broyden-Flatcher-Goldfarb-Shano
algorithm.
Before calculations of electronic and optical
properties the total energy convergence test was
performed for studied crystals. Solid solution was
constructed using supercell method.
Fig. 1. The crydtsl structure of CuGa(S,Se)2
The chalcopyrite crystals have Tetragonal crystals.
symmetry (space group No. 122). The atomic
coordinates of CuGa(S,Se)2 calcopyrite crystal (Cu (0, 0, 0), Ga (0, 0, 1/2), S(Se) (1/4, 1/4, 1/4))
used for the calculations as input parameters was obtained from the experimental XRD study.
Calculated band structure shows the large dispersion of energy levels for studied crystals. As
shows figure 2, crystals have direct type of band gap.
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Fig. 2. The band structure of CuGaS2 and CuGaSe2 crystals calculated using LDA and GGA functionals.

The conduction band bottom as well as valence band top are located in Г-point. According to the
group theoretical consideration of crystals, for the studied chalcopyrite, smallest band gap is located
at the center of 1-st Brilluoin zone and corresponds to the Г4 →Г1 transition. The calculated values
of band gap are following. For CuGaS2 crystals Eg = 1.02 eV (for LDA) and 0.75 eV (for GGA),
while the experimental value is 2.65 eV [5]. For CuGaSe2 crystal Eg = 0.32 eV (for LDA) and 0.15
eV (for GGA). The experimental value is equal to 1.68 eV [6]. During the substitution S → Se, the
band gap decreases. The concentration dependence of bad gap can be described by equations: Eg(x)
= 1.0288 – 0.7152 x — for LDA and Eg(x) = 0.7434 – 0.6032 x — for GGA functional.
From the band structure calculation, the partial density of states was obtained, and allows us
to establish the contribution into the formation of energy bands of electronic states from constituent
atoms. Calculated from the band structure dielectric functions spectra (ε1 and ε2) show noticeable
anisotropy. It is established, that the increasing of Se concentration lead to decreasing of the band
gap value, while refractive index become smaller.
Performed calculations allow us to establish peculiarities and genesis of the electronic levels
of CuGa(S,Se)2 calcopyrite crystals. The influence of isomorphic substitution on the electronic
structure of titled compounds and their optical properties and elastic properties was studied and
discussed. All calculated results are compared with available experimental data.
1. Lo, S. F., Wu, C. C., Ho, C. H., Huang, et.al. Optical Characterization of Electronic
Structure of CuInS2 and CuAlS2 Chalcopyrite Crystals. // Solid State Phenomena. -2011. -170. –
P. 21-24.
2. Palacios, P., Sánchez, K., Conesa, J. C., et. al. Theoretical modelling of intermediate band
solar cell materials based on metal-doped chalcopyrite compounds. // Thin Solid Films. -2007. 515. –P. 6280-6284.
3. Fujii, Y., Funashima, H., Katayama-Yoshida, et. al Structure and thermoelectric transport
analysis of defect-containing CuGaTe2 prepared by room-temperature high-pressure treatment.
// -J. Appl. Phys. -2019. -125. –P.035105.
4. Perdew, J.P., Burke K., Ernzerhof M., Generalized Gradient Approximation Made Simple//
Phys. Rev. Lett. -1996. -77. –P. 3865–3868.
5. Chichibu S.F., Ohmor T., Shibata N. et. al, Fabrication of p-CuGaS2/n-ZnO:Al
heterojunction light-emitting diode grown by metalorganic vapor phase epitaxy and heliconwave-excited-plasma sputtering methods // J. Phys. Chem. Solids. -2005. -66. –P. 1868-1871.
6. Romeo, N., Sberveglieri, G., Tarricone, L., & Paorici, C. Preparation and characteristics of
CuGaSe2/CdS solar cells // Applied Physics Letters -1977. -30. –P. 108-110.
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Вплив легуючих домішок (Zn+2, Cd+2, Hg+2) на оптичні
властивості кристалів TlGaSe2
Г.В. Махновець, К.О., Мельничук, О.В. Замуруєва
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, вул. Потапова, 9, Луцьк,
43000, Україна, e-mail:annamakhnovets@gmail.com
На сучасному етапі розвитку науки і техніки активно розвивається напрямок пошуку
нових напівпровідникових матеріалів на основі потрійних і почетверенних шаруватих
халькогенідних систем. Одним з представників цього класу матеріалів є TlGaSe2, який
представляє широкозонний шаруватий напівпровідник р-типу провідності і має широкий
спектр практично важливих фізичних характеристик, таких як висока фото- та
рентгеночутливість [1]. Ця обставина робить сполуки типу TlВIIIСVI2 особливо цікавими, як з
точки зору з'ясування фундаментальних особливостей кристалічної будови шаруватих
напівпровідників, так і з точки зору їх технічного застосування в якості приймачів
випромінювання для видимої, ближньої -ІЧ та рентгенівської областей спектру, а також для
сонячних елементів [2]. Клас даних сполук практично необмежений, так як існує велика
кількість легко дифундованих домішок, які можуть бути введені в різноманітні шаруваті
кристали. В процесі легування напівпровідників фізичні властивості залежать від того, яке
положення займає легуюча домішка [2]. Тому метою роботи було встановлення впливу
легуючої домішки Zn+2, Cd+2, Hg+2 на оптичні властивості кристалів TlGaSe2.
Зразки товщиною 0.08 – 0.1 мм були отримані шляхом відщеплення вздовж площин
спайності. Поверхня мала оптичну якість і ніяких додаткових процедур полірування і
травлення не проводилось, внаслідок природних дзеркальних граней розщеплення. Спектри
поглинання були зняті в напрямку перпендикулярному шарам за допомогою монохроматора
MDR-206 (спектральна роздільна здатність 0.2 нм) в діапазоні довжин хвиль 360–1100 нм з
використанням неполяризованого світла. Кристали були встановлені на холодному тримачі
всередині азотного кріостату. Температура зразка змінювалась від 100 до 300 К за
допомогою терморегулятора UTRECS з точністю ± 0.2 К.
Коефіцієнти поглинання були отримані з експериментальних даних, використовуючи
співвідношення [1]:
2

1  R  exp  d 
,
(1)
T
1  R 2 exp  2d 
де T – коефіцієнт пропускання; α – коефіцієнт поглинання (см-1), d – товщина зразка (мкм) і R
– коефіцієнт відбивання, Т = I/I0. Коефіцієнти оптичного поглинання були визначені для всіх
температур з використанням значення R (R = 0.2605 [2]) при кімнатній температурі,
вважаючи, що зміна температури від 100 до 300 К приводить до незначної зміни R [1].
Для отримання детальної інформації про ширину забороненої зони в кристалі,
проаналізована залежність коефіцієнта поглинання α від енергії фотона Еg за наступним
співвідношенням [1]
h   Ah  E g p ,
(2)
де А – константа, яка залежить від ймовірності переходу, р – індекс, що характеризує
оптичний процес поглинання і приймає значення 1/2, 3/2, 2 і 3 для прямих дозволених
(високоенергетична частина спектру), заборонених прямих, непрямих дозволених
(низькоенергетична частина спектру) і заборонених непрямих переходів відповідно [2].
d
i
Температурна зміна величини прямої ( E g ) та непрямої ( E g ) енергетичної щілини
представлені в табл.1.
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Таблиця 1. Пряма ( E gd ) і непряма ( E gi ) заборонена зона в залежності від температури
T, K
Зразки
E gd , еВ E gi , еВ
E gd , еВ E gi , еВ
100
2.24
2.07
100
2.20
2.01
150
2.22
2.06
150
2.18
2.00
TlGaSe2
TlGaSe2:Cd+2
200
2.20
2.05
200
2.17
1.98
250
2.19
2.03
250
2.15
1.97
300
2.17
2.02
300
2.14
1.95
100
2.22
2.04
100
2.18
1.97
150
2.21
2.03
150
2.16
1.96
TlGaSe2:Zn+2
TlGaSe2:Hg+2
200
2.19
2.02
200
2.15
1.94
250
2.18
2.01
250
2.13
1.93
300
2.16
2.00
300
2.11
1.91
Як видно з табл.1 легування призводить до незначного зменшення значень як прямої
так і непрямої ширини забороненої зони в порівнянні з нелегованим кристалом TlGaSe2.
Коефіцієнт поглинання в області енергій нижче краю смуги виражений як
експоненційна функція енергії фотона і підпорядковується наступному виразу [1]:
 E  E0 
 ,
   0 exp 
(3)
E
U


де Е, Е0, ЕU – енергія фотона, значення ширини забороненої зони при низьких температурах
та енергія Урбаха відповідно.
Для оцінки домінуючих механізмів, які вносять вклад в розмиття краю власного
поглинання в роботі проаналізована температурна залежність енергії Урбаха (табл.2). Як
видно, з експериментальних результатів зі зменшенням температури енергія Урбаха
зменшується. 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 [1].
Таблиця 2. Енергія Урбаха та параметр крутизни
Зразки
+2
TlGaSe2
TlGaSe2:Zn
TlGaSe2:Cd+2
TlGaSe2:Hg+2
Т,(K)
ЕU,
Параметр
ЕU,
Параметр
ЕU,
Параметр
ЕU,
Параметр
(меВ) крутизни
(меВ)
крутизни
(меВ)
крутизни
(меВ)
крутизни
100
38
0.227
43
0.203
51
0.169
62
0.139
150
42
0.307
46
0.281
55
0.235
65
0.199
200
47
0.369
50
0.344
59
0.295
69
0.250
250
51
0.422
55
0.392
62
0.345
73
0.295
300
56
0.462
60
0.435
67
0.386
77
0.336
Проведено дослідження спектрального розподілу коефіцієнта поглинання в діапазоні
температур 100-300 K. Оцінено ширину забороненої зони при прямих та непрямих
дозволених переходах. Встановлено, що легування Zn+2, Cd+2, Hg+2 призводить до незначного
зменшення значень як прямої так і непрямої ширини забороненої зони в порівнянні з
нелегованим кристалом TlGaSe2. Проведена оцінка домінуючих механізмів, які вносять
вклад в розмиття смуги краю власного поглинання.
T, K

Зразки

1. Makhnovets G., Myronchuk G., Piskach L., Parasyuk O., Kityk I. Phase diagram and specific
band gap features of novel TlGaSe2: Zn+2(Cd+2, Hg+2) crystals // J of Alloys and Compounds.2018.-768.-P. 667-675.
2. Gurbulak B. The Urbach tails and optical absorption in layered semiconductor TlGaSe2 and
TlGaS2 single crystals // Czechoslovak Journal of Physics.-2005.-55(1).-P. 93-103.
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Дослідження впливу температури та часу термообробки на
морфологію наночастинок ZnCr2O4
Михайлович В.В., Михайлович М.П., Канак А.І., Халавка Ю.Б.
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича,
вул. Коцюбинського, 2, Чернівці, Україна 58012
E-mail: mykhailovych.v@gmail.com
Наноматеріали та наноструктури на основі наночастинок типу шпінелі [1] є одними із
перспективних
матеріалів
сьогодення,
оскільки
вони
володіють
цінними
напівпровідниковими, каталітичними, фотокаталітичними, магнітними, п’єзоелектричними
та іншими властивостями. Завдячуючи широкому наборові властивостей даний тип
матеріалів використовується в промисловому виробництві та сферах виробництва
електроніки, тощо. Такий широкий спектр застосування даних сполук забезпечується зміною
або комбінацією двох та трьохвалентних металів в сполуці із загальною формулою АВ 2О4, де
А - двовалентний метал та В - тривалентний метал. Таким чином вже отримано багато
сполук даного складу, а саме ZnCr2O4, СоFe2O4, NiFe2O4, CoAl2O4, ZnCo2O4, та інші. Проте із
даного ряду сполук можна виділити наночастинки ZnCr2O4, оскільки вони проявляють
практично всі вищезгадані властивості. В даній сполуці, в залежності від умов отримання,
можна змінювати ширину забороненої зони в широких інтервалах від 1,8 до 4 еВ, а також
контролювати фотокаталітичні та каталітичні властивості, тощо. Проте слід зауважити, що
всі властивості наночатинок ZnCr2O4 на пряму залежать від їх структури, розмірів та форми.
В літературі присутня серія робіт присвячена синтезу наночатинок ZnCr2O4 та
дослідженню їх морфології. До прикладу в роботі [2] було синтезовано наночастинки спрейпіролізом. Отриманні наночастинки були відносно великих розмірів ~ 340 нм. Також
авторами [2] проводилися дослідження впливу часу та температури піролізу на розмір
отриманих наночастинок. В результаті чого було отримано наночастинки із різними
розмірами в діапазоні від 340 нм до 470 нм. Декілька інших робіт були присвячені синтезу
наночастинок ZnCr2O4 та їх опису після різних температур кальцинації, проте слід зауважити,
що ніде не було проведено дослідження зміни морфології від температури та часу
термообробки особливо починаючи із наночастинок розмірами в десятки нанометрів.
Тому перед нами постало завдання дослідити зміну морфології наночатинок ZnCr2O4
із розмірами менше 10 нм в залежності від температури та часу витримки. Для досягнення
мети був обраний метод золь-гель автозагорання [3], оскільки даний метод є найбільш
доступним і не вимагає спеціального обладнання. З метою формування наночастинок малих
розмірів в якості хелатно/зв’язуючого агента обрано тартратну кислоту, яка має невелику
температуру полум’я при загорянні, а саме 505 °С.
Даним методом було отримано серію наночастинок, які в подальшому були термічно
оброблені протягом 1, 3 та 5 годин за температури 500 °С, 600 °С, 700 °С та 800 °С. Таким
чином було визначено швидкість росту наночастинок та зміну їх морфології. Встановленно,
що за термообробки при 500 °С наночастинки зростали від 7 нм до 12 нм. Тобто в
середньому на 1 нм кожну годину. Зображення наночастинок ZnCr2O4 після п’яти годин
термообробки за 500 °С показано на рис. 1 (а), розмір яких складав порядка 12 нм із
розкидом в 2 нм. Наступний етап термообробки показав, що підвищення температури до
600 °С сприяє росту наночастинок до 21 нм із розкидом в 5 нм, рис. 1(б). Наступні етапи
термообробки були проведені за 700 °С та 800 °С. Аналіз зображення на рис. 1 (в) показав,
що термообробка за 700 °С сприяє росту наночастинок до розмірів 35 – 40 нм. Проте слід
зауважити, що в даному випадку присутня незначна кількість агломератів розмірами
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70 – 110 нм. Відповідно заключна термообробка за 800 °С призвела до найбільшого росту
наночастинок в розмірі 50 – 60 нм. Також при аналізі зображення (г) на рис.1 було
встановлена серія агломератів із розміром 100 – 150 нм.

(а)

(б)

(в)
(г)
Рис.1. СЕМ зображення із шкалою 500 нм для наночастинок ZnCr2O4 після п’яти годин
термообробки за 500 °С (а), 600 °С (б), 700 °С (в) та 800 °С (г).
Таким чином провівши термообробку за температури 500 °С, 600 °С, 700 °С та 800 °С
протягом 1, 3 та 5 годин встановлено можливість варіювання розмірами від 7 нм до 150 нм.
Також встановлено, що розкид за розмірами при підвищенні температури зростає, що в свою
чергу вимагає додаткового дослідження. І ще одним важливим фактом залишається зміна
форм наночастинок із зростанням температури. До прикладу із рис.1 видно, що практично
всі наночастинки є сферичної форми, проте із зростанням температури вона змінюється,
формуючи в кінцевому етапі октаедроподібні наночастинки, як це показано на рис. 1 (г).

1. Manjón F, Tiginyanu I., Ursaki V. AB2O4 Compounds at High Pressures // MaterialsScience.
– 2014. -13.- P. 53-73
2. Mancic Z, Marinkovic Z, Vulic P et al. Morphology, structure and nonstoichiometry of
ZnCr2O4 nanophased powder. Sensors, – 2003. -10. - P. 415-423.
3. H. Y. He. Catalytic and photocatalytic activity of ZnCr2O4 particles synthesised using
metallo-organic precursor. Materials Technology, – 2008.- 23. - P. 110–113.
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On the substrate bias as addition parameter for influence on
properties of oxide films grown by magnetron sputtering
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For deposition oxide films one can use different widely known such grown methods 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. From mentioned above method the magnetron sputtering (MS) attracts
our attention due to great possibilities for the deposition oxide films with good films adhesion, high
deposition rates, films uniformity all over the substrates on large areas and easy control the
composition of the deposited films. At MS method the changing of substrate temperature,
magnetron power, partial pressure of gases and substrate-target distance are typically investigated in
order to reveal their influence on the properties of thin films. Traditionally, the substrate at MS
process is zero biased or auto biased. To our best knowledge, the influence of bias voltages applied
to substrate (substrate bias) on the structure, optical and electrical properties of doped ZnO and NiO
films has not been studied yet in detail. Therefore, our report is devoted to the investigation of the
influence of positive and negative substrate biases on the properties of mentioned oxide films.
Last decade the wide bandgap n- and p-type semiconductor oxides (Eg=3.3–4.0 eV at room
temperature) have attracted considerable attention due to their great potential application in such
transparent electronic (TE) fields as display technologies, ultraviolet optoelectronics and solar cells.
n-ZnO (Eg=3.3 eV) and p-NiO (Eg=3.4 eV) are wide bandgap oxides which are interesting materials
for designing TE devices due to its elemental abundance, large direct band gap and many available
deposition technologies. Therefore, the development of technology for deposition of quality pure
and doped n-ZnO and p-NiO films is very important and actual task of modern materials science.
The doped ZnO and NiO thin films were deposited on Si and glass wafers using layer-bylayer growth method [1, 2] in rf MS of metallic Zn, Ni and Zn-Al targets in the argon-oxygen
atmosphere under the changing of substrate bias.
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 elemental analysis were carried out by ZEISS
EVO 50 XVP SEM using energy dispersive X-ray spectroscopy (EDX) furnished INCA 450
(OXFORD Instruments). The sample transmission spectra were recorded on a computerized
monochromator LOMO12 or 4802 UV/VIS double beam spectrophotometer (Unico). 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 substrate bias on the structure, morphology, optical and electrical properties
of doped ZnO:Al,N, ZnO:Al and undoped NiO films grown on Si and glass wafers will be
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analyzed and discussed. The main conclusions are the following: (i) Generally, application of
substrate bias allows to change the structure, morphology, optical and electrical properties of
ZnO:Al,N, ZnO:Al and NiO films that open the doors for scientists and technologists to additional
control of film features in manufacturing of novel devices based on oxide films; (ii) It was shown
that the application of substrate bias leads to changing in oxide film elemental composition; (iii)
Applying of bias voltages (negative and positive) to wafers leads to reduction of deposition rate of
oxide films; (iv) using of this additional parameters at MS 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.
For illustration of obtained results, Fig.1 shows the XRD pattern for as-grown ZnO:Al,N
films deposited at different substrate bias. As one can see from Fig. 1, as-grown ZnO:Al,N films
reveal the (002) and (004) diffraction peaks of hexagonal wurtzite ZnO (accordingly with JCPDS
card number 36-1451) with different values of the full width at half maximum (FWHM) of
diffraction peak ZnO (002). Also, Fig.2 illustrates the dependence of deposition rate from substrate
bias: for all type (negative and positive) applied voltage to substrate we clearly observe decreasing
of films thicknesses and their deposition rates.

Fig.1 XRD patterns of as-grown ZnO:Al,N films Fig.2 Dependence of deposition rate of asdeposited at different substrate bias
grown ZnO:Al,N films on substrate bias

1. A. Ievtushenko, O. Khyzhun, I. Shtepliuk, O. Bykov, R. Jakieła, S. Tkach, E. Kuzmenko,
V.Baturin, О. Karpenko, O. Olifan, G. Lashkarev X-Ray photoelectron spectroscopy study of
highly-doped ZnO:Al,N films grown at O-rich conditions// Journal of Alloys and Compounds. 2017. – Vol. 722. – P. 683-689.
2. A.I. Ievtushenko, V.A. Karpyna, V.I. Lazorenko, G.V. Lashkarev, V.D. Khranovskyy, V.A.
Baturin, O.Y. Karpenko, M.M. Lunika, K.A. Avramenko,, V.V. Strelchuk, O.M. Kutsay High
quality ZnO films deposited by radio-frequency magnetron sputtering using layer by layer
growth method // Thin Solid Films, - 2010.-518,16. -P. 4529–4532.
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Дослідження кінетичних параметрів формування
покриттів MSi2 (M - Cr, Mo, W)при дифузійному насиченні
металів силіцієм в галогенідних розплавах
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Р, г/см2

Силіциди металів VI B групи характеризуються високими температурами плавлення,
що зумовлює їх широке застосування в якості захисних покриттів для конструкційних
матеріалів, створення деталей турбін і авіаційних двигунів, тощо. На особливу увагу
заслуговуєсаме дисиліцид хрому. Перспективним є використання CrSi2в мікроелектроніці,
зокрема, для створення термоелектричних перетворювачів енергії, які працюютьв діапазоні
робочих температур 700-800 °С [1].Через складність отримання однофазних сполук
силіцидівнеобхідним єдослідженнякінетичних параметрів утворення і властивостей
покриттів MSi2 (М = Cr, Mo, W).
При синтезі силіцидних покриттів методом безструмового перенесення Si на поверхню
металічних пластинок в галогенідному розплаві використовували системи NaCl-KClеквNaF (20 мольн.%)-Na2SiF6 (5 мольн.%) та NaCl-KClекв -NaF (20 мольн.%)-Na2SiF6 (10 мольн.%)
із додаванням порошку кремнію 20 мольн. % від маси всієї суміші.
Кінетику утворення покриттів силіцидів при дифузійному насиченні металів VI В групи
силіцієм в розплаві NaCl-KClевт -NaF (20 мольн.%)-Na2SiF6 (5 мольн.%) + 20 мольн.% Si було
досліджено методом гравіметрії (рис. 1). В якості кількісної характеристики дифузійного
насичення приймали зміну маси досліджуваних зразків на одиницю площі поверхні (Р)
протягом заданого часу. Результати експериментів апроксимували рівнянням (1):
P = kmτn
(1),
де τ – тривалість процесу, год; km –
o
o
3,5
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константа
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Cr
2
n
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Рисунок 1 – Залежність питомої маси (Р) зразку рівняння (1) для всіх досліджуваних
металів від часу насичення (τ) силіцієм при різних систем близько 0,5 свідчать, що
лімітуючою стадією процесу є дифузія
температурах.
атомів Si в твердій фазі. Більш
інтенсивне збільшення маси зразків при
температурі 800 °С вказує на те, що швидкість дифузії атомів Si із збільшенням температури
підвищується.
Будову і фазовий склад отриманих на поверхні хрому покриттів вивчали із допомогою
скануючої електронної мікроскопії і рентгеноспектрального мікроаналізу. Силіциди із
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низьким вмістом Siформуються ближче до металічної основи, тоді як CrSi 2 формується на
поверхні. Товщина силіцидного шару становить близько 70 μm(рис. 2)[3].
Si
Cr
Точка
Формула
(ат.%) (ат.%)
Spectrum1
Spectrum
2
Spectrum
3
Рисунок
2
–
Мікроструктура
поперечного
перерізу
дифузійного
покриття Cr-Si (розплав NaCl-KClекв NaF(20 моль%)-Na2SiF6 (5 моль %),
Т = 800 °С, τ = 15 год).
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CrSi2

На поверхні молібдену і вольфраму формуються добре зчеплені з металічною основою
однофазні шари, товщиною близько 40 µm і 15 µm, відповідно. Атомне співвідношення
металу і силіцію по всій області силіцидного покриття становить близько 33 ат. % і 67 ат.%,
відповідно, що відповідає формулі силіциду MSi2 (М = Mo, W).
Для оцінки швидкості дифузії в системах М-Si (M = Cr, Mo, W) було обраховано
коефіцієнт дифузії (D) за рівнянням 2:
D = d2/4τ
(2),
2
де, d – товщина покриття (см), τ – тривалість експерименту (с). Значення D для системи СrSiскладає 3,5×10-7 см2/с, для Mo-Si – 1,85×10-7 см2/с, для WSi2 – 0,69×10-7 см2/с. Отже,
швидкість дифузійного насичення силіцієм хрому, у 2 рази більша, ніж молібдену та у 5 разів
більша, ніж вольфраму,що пояснюється більш щільною структурою Mo i W.
Збільшення в розплаві частки фторсилікату натрію (Na2SiF6) до 10 мольн.% та
тривалість експерименту не більше 8 год приводило до формування однофазного покриття
дисиліциду хрому, товщиною близько 19 µm. Підвищення вмісту фторсилікат-іонів в
розплаві прискорює перенесення cиліцію до поверхні хрому. Відповідно, підвищується
швидкість дифузії атомів Siв твердій фазіна початковій стадіїформування покриття, що є
дуже важливим для утворення однофазного силіцидного шару.
1. Courtel F. ,DugwayM.D., Abu-LebdenY. [et al.]Investigation of CrSi2 and MoSi2 as anode
materials for lithium-ion batteries // J. Power Sources. – 2012. – V. 202. – Р. 269-275.
2. Елькин О. В.,ЧебыкинВ.В., КовалевскийА.В. Кинетика сплавообразования при
бестоковом переносе иттербия, самария и гадолиния на никель в хлоридных расплавах //
Расплавы. – 2009. – Вып. 4. – С. 20-26.
3. Молотовська Л.А., ШахнінД.Б., Малишев. В.В. Безструмове формування покриття
дисиліциду хрому на поверхні хрому в розплавах солей // Укр. хім. журн. – 2013. – Т. 79,
№ 12. – С. 111-114.
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Нітрид бору (BN) є цікавим матеріалом для досліджень завдяки тому, що він є міцним,
добре передає тепло, має низьку густину, є хорошим ізолятором та хімічно-інертний.
Кристалічний гексагональний BN має подібну структуру атомного шару і майже ідентичні
розміри комірок з графітом. Останнім часом привернув велику увагу новий матеріал,
наноструктурований BN, завдяки своїм інтригуючим структурним та фізичним властивостям.
У даній роботі ми дослідили три типи зразків, синтезованих двома різними методами та
комерційний зразок (порошок BN фірми Chempur, досліджений задля порівняння). Два типи
порошків світловипромінюючих наночастинок BN було виготовлено методом прямого
синтезу без використання каталізатора. Синтез проводили в оптичній печі під
концентрованим світлом ксенонової лампи [1]. Другий тип зразків було синтезовано методом
карботермічного відновлення із оксиду бору [2].
Проведено дослідження структури, морфології та фазового складу отриманих
порошків за допомогою методів SEM та XRD. Порівнюючи розміри порошків, показано, що
найменші середні розміри мають порошки, синтезовані методом прямого синтезу без
використання каталізатора. Найменше домішок має зразок комерційного порошку BN, він
містить лише незначну кількість домішок оксиду бору B2O3. Переважаючою домішкою у
зразках, синтезованих в оптичній печі є сасолін (борна кислота) H3BO3.
Для вивчення оптичних властивостей проводили люмінесцентні дослідження
отриманих порошків. ФЛ збуджували при двох довжинах хвиль збуджуючого світла (лexc)
280 нм та 375 нм. При дослідженні всіх типів зразків спостерігали дуже широку смугу ФЛ у
видимій області. Із спектрів ФЛ видно, що всі досліджувані матеріали мають
випромінювання, пов'язане з дефектами, тому що як кванти збуджуючого світла, так і
випромінені кванти мають значно меншу енергію за ширину забороненої зони BN (5,9 eV).
При збудженні лexc=375 нм для порошку, синтезованого методом карботермічного
відновлення, спостерігали крило у зеленій області спектру. Дана особливість може бути
пов’язана із наявністю кластерів вуглецю, оскільки відомо, що після високотемпературного
відпалу карбонові наноточки випромінюють в тій же ж області спектру [4]. Але довести, що
вуглець присутній у досліджуваному порошку BN, не вдалося, оскільки ідентифікувати його
методом XRD дуже складно, через те що положення піків, які відповідають BN та C, дуже
близькі [2].
1. Sartinska L., Vorobets V., Frolov G., Kolbasov G., Jastrebski C., Koval' A., Timofeeva I.,
Karpenko S., Wodak S. Synthesis of BXNYCZ powder coating under concentrate light //Elsevier
Ltd. Vacuum-2015.-116.-P. 73-76.
2. Ляшенко В., Олейник Г., Котко А., Прилуцкий Э., Уварова И., Верещака В.
Особенности структуры частиц нитрида бора, получаемого методом карботермического
синтеза //Электронная микроскопия и прочность материалов: Сб. научн. тр. — К.: ІПМ
НАН України, 2008. — Вип. 15. — С. 99-113.
3. Vasin А., Kysil D., Isaieva O., Rudko G., Virnyi D., Sevostianov St., Tertykh V., Piryatinski
Yu., Starik S., Vaccaro L., Cannas M., Lysenko V., Nazarov A. Effect of Hydration Procedure
of Fumed Silica Precursor on the Formation of Luminescent Carbon Centers in SiO2:C
Nanocomposites//Phys. Status Solidi A – 2019. – P. 1-8.
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Ultralow thermal conductivity in layered phosphorus chalcogenides
M1+M3+P2(S, Se)6 (M1+ = Cu, Ag; M3+ = In, Bi)
V. Liubachko1, 2, A. Oleaga1, A. Salazar1, A. Kohutych2, K. Glukhov2, A. Pogodin2
and Yu. Vysochanskii2
1. Departamento de Física Aplicada I, Escuela de Ingeniería de Bilbao, UPV/EHU, Plaza Ing.
Torres Quevedo 1, 48013 Bilbao, Spain
2. Institute for Solid State Physics and Chemistry, Uzhgorod University, 88000 Uzhgorod, Ukraine
E-mail: correctus@live.com
Single 2D layered ferroelectric crystals of CuInP2(S,Se)6, CuBiP2Se6, AgInP2(S,Se)6, and
AgBiP2(S,Se)6 were grown for thermal studies. Thin plane parallel slabs in two orientations, with
surfaces perpendicular and parallel to the layered plane ab with the thickness of 450-600 μm have
been prepared for thermal diffusivity D measurements. An ac photopyroelectric calorimetric
technique [1] has been used to measure D along the layered planes as well as perpendicular to them
in temperature range 30-350 K. The phase transitions are generally signalled in D as dips or jumps
superimposed to a monotonic increase as temperature decreases, typical for thermally insulating
materials, where heat is mainly transferred by phonons.
The heat capacity C for all compositions has been calculated through the evaluation of the
phonon spectra using density-functional perturbation theory [2], After that thermal conductivity κ
has been calculated by means of the equation (1)
(1)
  CD .
It is worth noting that the regions where there is any phase transition have been removed
from D as only the background heat capacity has been calculated, hence, the width and the shape of
the transitions could be different and have artefacts in the phase transition region.

Fig.1. Thermal conductivity as a function of temperature for the layered compounds along the
layers plane (||) or perpendicular to them (  ).
From Fig.1 is well seen that thermal anisotropy is present in all compounds: heat is much
more easily transferred along the layers, than perpendicular to them. For all compounds except
AgBiP2S6 along the layers, at middle temperature ranges, κ decreases on heating closely following
1
the law   T , confirming the dominant role of phonon scattering above the Debye temperature.
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In the compounds where there are phase transitions (CuInP2(S,Se)6 and CuBiP2Se6) there is a
general decrease of the thermal conductivity values in the paraelectric phase with respect to the
ferrielectric or antiferroelectric phases, as the temperature is increased. In CuInP2S6, in the
paraelectric phase an abrupt decrease of κ takes place due to the hopping motion of the Cu+ ions,
increasing the phonon scattering. Off-center copper site for CuInP2Se6 in the paraelectric phase is
shifted from the layer midplane by a smaller distance than its equivalent in CuInP2S6 (1.17Å vs.
1.58Å) [3]. The corresponding double-well potential would be shallower in the selenide than in the
sulphide leading to a smaller disorder in the selenide and to a higher thermal conductivity. The
phase transition in AgInP2(S,Se)6 has disappeared due to a bigger Ag+ size than Cu+ which makes it
more difficult to stop the ions from hopping and thus ordering. The hybridization of the s and d
orbitals is more efficient in Ag+ than in Cu+ and the covalence in Ag―[P2S6] is higher than
Cu―[P2S6] [4]. In CuBiP2Se6, the actual position of Cu in paraelectric phase is a disordered
arrangement of various off-center positions. By moving off center, the Cu+ ions can achieve a lower
coordination environment, hence, it leads to low κ. From room temperature down till the region in
which the phase transition takes place, κ is more or less constant, meaning that the disorder is well
maintained; once the compound is in the ordered phase, its behavior is similar to the rest.
Differences in thermal properties when substituting In by Bi are due to the lone pair of bismuth
being stereochemically active as opposed to indium [5].

1. Salazar. A., Oleaga A. On the piezoelectric contribution to the photopyroelectric signal //
Review of scientific instruments. -2005. -76.-P. 034901(1-8).
2. Baroni S., Gironcoli S., Corso A., Gianozzi P. Phonons and related crystal properties from
density-functional perturbation theory // Rev. Mod. Phys. -2001. -73.-P. 515-562.
3. Maisonneuve V., Cajipe V., Simon A., Von Der Muhll R., Ravez J. Ferrielectric ordering in
lamellar CuInP2S6 // Phys. Rev. B. -1997. -56.-P. 10860-10868.
4. Babuka T., Glukhov K., Vysochanskii Y., Makowska-Janusik M. Structural, electronic,
vibration and elastic properties of the layered AgInP2S6 semiconducting crystal – DFT approach
// RSC Advances. -2018, -8.-P. 6965-6977.
5. Gave M., Bilc D., Mahanti S., J. Breshears, and M. Kanatzidis. On the Lamellar
Compounds CuBiP2Se6, AgBiP2Se6 and AgBiP2S6. Antiferroelectric Phase Transitions Due to
Cooperative Cu+ and Bi3+ Ion Motion // Inorg. Chem. -2005. -44.-P. 5293−5303.
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Детектори рентгенівського випромінювання на основі товстих
полікристалічних плівок Cd1-xZnxTe
Знаменщиков Я.В., Шаповалов О.І., Косяк В.В., Опанасюк А.С.
Сумський державний університет, вул. Римського–Корсакова 2, м. Суми, 40007, Україна
E-mail: yaroslav.znamenshchykov@gmail.com
Методом вакуумного термічного випаровування в квазізамкненому об’ємі були
одержані функціональні шари детекторів радіаційного випромінювання на основі товстих
полікристалічних плівок (d = 70 мкм) твердого розчину Cd1-xZnxTe (CZT) з різним вмістом
цинку. Дослідження морфологічних, структурних, субструктурних властивостей плівок CZT,
показали, що шари мали високу кристалічну якість та рівномірний розподіл компонентів
твердого розчину за об’ємом.
У подальшому було виготовлено прототипи рентгенівських детекторів (рис. 1а) на
основі сандвіч-структур ITO/CZT/Au та проведено дослідження їх фоточутливості та
відклику на радіаційне випромінювання. Установлено, що приладові структури на основі
плівок CZT є фоточутливими до світлового випромінювання видимого діапазону. При цьому,
відношення густини струму при освітленні до темнової густини струму зростало зі
збільшенням вмісту цинку в плівках, що свідчить про підвищення їх фоточутливості.
Вимірювання чутливості плівок CZT до жорсткого радіаційного випромінювання
проводилося при випромінюванні рентгенівської трубки ІМА2-150Д (довжина хвилі
випромінювання λ(W Kα) = 0,0209 нм, енергія випромінювання 59,32 кеВ). Напруга на
трубці складала 150 кВ, доза радіаційного випромінювання складала 300 мР/сек. Час
експозиції радіаційного випромінювання для всіх вимірювань складав 5 секунд.
Установлено, що створені детектори є чутливими до жорсткої радіації. Найвищу
чутливість показала детекторна структура на основі плівки CZT з х = 0,09, сила струму
детектора під час дії радіаційного випромінювання з енергією 59,32 кеВ складала
Iexpos=2,83×10-6 A, за відсутності випромінювання Idark=2,48×10-6 A.

Рис. 1 – Конструкція детектора жорсткого випромінювання на основі товстих плівок CZT (а),
зовнішній вигляд виготовленого прототипу детектора (б), часові діаграми відклику на
радіаційне випромінювання для детекторів на основі товстих полікристалічних плівок CZT
(в,г)
Таким чином, на основі шарів CZT з вмістом цинку до х~0,5 створено та досліджено
детекторні структури. Встановлено, що вони є чутливими до радіаційного
випромінювання. Показано, що дослідження фоточутливотсті плівок CZT може бути
використане для оцінки придатності їх використання як матеріалу для виготовлення
детекторів радіаційного випромінювання.

36

Лашкарьовські читання – 2019

Властивості НК CdTe, легованих манганом та кобальтом
К.С. Дремлюженко, О.А. Капуш
E-mail: xeniyadr93@gmail.com
Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, пр. Науки, 41, Київ
03028, Україна
Наноматеріали напівпровідникового типу викликають великий інтерес дослідників
через їх унікальні оптичні та електричні властивості, стійкість до фотознебарвлення, широку
область поглинання та вузькі спектри випромінювання. Нанокристали (НК) CdTe
характеризуються можливістю регулювати область випромінювання від зеленого до
червоного (від 400 до 700 нм) шляхом зміни розмірів внаслідок квантового утримання, і
широко вивчаються внаслідок можливостей їх застосування в промисловості і біомедицині,
зокрема при створенні світловипромінюючих пристроїв (LED) [1], фотонних кристалів [2],
нелінійних оптичних пристроїв [3] та біологічних міток [4]. Проте на цьому вивчення
напівпровідникових нанокристалів не зупиняється. Вже досліджені речовини можна
модифікувати, внаслідок чого їх властивості кардинально змінюються. До прикладу
введення легуючої домішки до напівпровідникових НК є одним із способів контрольованого
формування спектру випромінювання в потрібному спектральному діапазоні.
У даній роботі НК CdTe отримували за типовою методикою колоїдного синтезу [5]
при кімнатній температурі. Як джерело іонів Cd2+ використовували сіль CdI2, а Te2-іонів – газ
Н2Te, електрохімічно одержаний в гальваностатичній комірці. Для стабілізації поверхні
отриманих нанокристалів використовували тіогліколеву кислоту. Як легуючий агент в ході
синтезу використовували парамагнітні елементи (Mn2+ та Co2+). НК CdTe, леговані такими
елементами окрім оптоелектронних властивостей володіють і магнітно-резонансними
властивостями, що робить їх перспективним матеріалом для детектування об’єктів в магнітних
полях. При цьому, атоми мангану, у порівнянні з іншими парамагнітними елементами, володіють
найбільш сильними магнітними властивостями, які, пов’язані як з електронами, так і з ядром
атому, внаслідок чого НК, леговані манганом являють собою надзвичайно складні квантові
системи. На відміну від мангану кобальт не володіє ядерним спіном, внаслідок чого НК, що
містять кобальт, значно простіше керувати.
В ході проведених досліджень встановлено, яким чином введення домішок мангану та
кобальту впливає на властивості отриманих НК CdTe. Зокрема, досліджено вплив
концентрації легуючої домішки та рН середовища.
Окремо досліджено вплив термообробки на зразки НК CdTe, легованих манганом та
кобальтом. Досліджено залежність інтенсивності випромінювання від часу термообробки.
Встановлено, що проведення термообробки одержаних легованих зразків збільшує здатність
наночастинок до люмінісценції.
За допомогою скануючої мікроскопії досліджено та встановлено будову
досліджуваних НК.
1. Свiтловипромiнюючi властивостi квантових точок напiвпровiдникових сполук А2В6 /
Д.В. Корбутяк, О.В. Коваленко, С.I. Будзуляк, С.М. Калитчук, I.М. Купчак // ФЖ. Огляди.
Т.7, №1., С.48-95 (2012).
2. L. Rogach, A. Susha, F. Caruso, G. Sukhorukov, A. Kornowski, S. Kershaw, H. Mзhwald, A.
Eychmuller, H. Weller,Adv. Mater. 2000, 12,333–337.
3. A. Mamedov, A. Belov, M. Giersig, N. N. Mamedova, N. A. Kotov, J. Am. Chem. Soc. 2001,
123,7738–7739.
4. N. N. Mamedova, N. A. Kotov, A. L. Rogach, J. Studer,Nano Lett. 2001, 1,281–286.
5. Effect of Thioglycolic Acid on the Stability and Photoluminescence Properties of Colloidal
Solutions of CdTe Nanocrystals / O.A. Kapush, L.I. Trishchuk, V.N. Tomashik, Z.F. Tomashik
// Inorganic Materials, 2014, Vol. 50, No. 1, pp. 13–18.
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X-ray Diffraction and Calorimetric Investigations
of the GeS2–Ga2S3 Chalcogenide Glasses
H. Klym
Lviv Polytechnic National University, 12 Bandera Str., Lviv 79013, Ukraine
E-mail: klymha@yahoo.com; halyna.i.klym@lpnu.ua
The aim of this work is analyzation of X-ray diffraction (XRD) and differential scanning
calorimetric (DSC) investigations for GeS2–Ga2S3 chalcogenide glasses (ChG) with different
amount of GeS2 and Ga2S3: 80GeS2-20Ga2S3, 82GeS2-18Ga2S3 and 84GeS2-16Ga2S3 glasses to
study of their crystallization ability.
The 80GeS2–20Ga2S3 ChG were prepared from initial Ge, Ga, and S (99.999%) components
as 80GeSe2-20Ga2Se3 glasses detail described in [1]. XRD investigations were performed using
automatic STOE STADI P diffractometer (CuKα1 radiation, reflection angles 2θ). The profiles of
peaks were analyzed by WinPLOTR software. Calorimetric studies were performed for several
samples of the same compositions using NETZSCH 404/3/F microcalorimeter, preliminarily
calibrated by measuring the melting temperatures of a series of standard samples (In, Sn, Zn and
Al). The DSC reflexes were recorded using an E-type thermocouple in the mode of heating the
samples in the air. As a reference sample, an empty crucible of Al2O3 was used. The heating rate
was 5 K/min, the maximum temperature did not exceed the area of glass. In some cases, the
maximum temperature has been increased for possible observation of the area of so-called ―cold‖
crystallization. The samples were also subjected to a recovery procedure, which included heating to
a temperature of ~50 ° C higher transition temperature glass-overcooled liquid, followed by cooling
the resulting supercooled liquid to room temperature to obtain the glass in a state close to their
initial state. The heating was carried out in several cycles with different lengths (5, 10 and 20 h).
It is shown that the maximum peak-halo at ~14.2 °2 is related to modification of GeS2
phase. The other two semi-amorphous halos correspond to modification of Ga2S3 phase of the
monoclinicom syngony or high-temperature modification of the Ga2S3 phase of a hexagonal one.
The presence of two crystallization peaks in 80GeS2-20Ga2S3 and 82GeS2-18Ga2S3 glasses can be
related with different phase transformations or different crystallization mechanisms.
It is shown, that the maximum peak-halo at ~14.2 °2 is related to modification of GeS2
phase stable at room temperature. For it, there are rhombic and monoclinic structures that are
almost identical, but the option with monoclonal syngony is more probable given the greater
reliability of the data. The other two semi-amorphous halos correspond to modification of Ga2S3
phase of the monoclinic syngony (stable at room temperature) of their own structural type, or the
high-temperature modification of the Ga2S3 phase of a hexagonal one of the proper structural type.
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)100х(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.
1. Klym H., Ingram A., Shpotyuk O., Calvez L., Petracovschi E., Kulyk B., Serkiz R.,
Szatanik R.‖Cold' crystallization in nanostructurized 80GeSe2-20Ga2Se3 glass // Nanoscale
research letters. – 2014. – 10(1). – P. 1-8.
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Structural Investigations of BaGa2O4 Ceramics Doped with Eu3+ Ions
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The BaGa2O4 ceramics are perspective materials for different applications, for example, as
insulator materials in various optoelectronic devices, as a potential candidate for secondary electron
emission coatings in plasma display panels, for proton ceramic fuel cells [1,2], etc. Doping of this
materials by rare-earth ions results in the transformation of their luminescent and structural
properties. The aim of this work is structural investigation of un-doped and doped with Eu3+ ions
BaGa2O4 ceramics by positron annihilation lifetime spectroscopy (PALS) and scanning electron
microscopy (SEM) methods.
The samples of BaGa2O4 ceramics were prepared by solid-state reaction method. As starting
materials BaCO3 and Ga2O3 with purity 99.99% were used. Powders of stoichiometric composition
with 0, 1, 2, 3 and 4 mol.% of Eu2O3 (99.99%) were mixed in an agate mortar for 6 h with further
pressing in a steel mold. Obtained pellets were annealed at 1200 ºC for 12 h in air. After that, the
annealing of ceramic samples was carried out at 1300 ºC for 4 h. The obtained polycrystalline
ceramic samples were 4 mm in diameter and 1 mm in thickness.
The PAL study was performed using ORTEC spectrometer (full width at half the maximum
was 0.27 ns, a separation of 230 ps) at temperature of 22 oC and an initial relative humidity of 35%
[15]. Two identical test specimens were placed on both sides of the positron source (22Na isotope,
activity ~ 50 kBq) from an aqueous solution of 22NaCl wrapped in a special Kapton® foil with a
thickness of 12 μm. The obtained spectra were analyzed with LT 9.0 computer program and the
fitting results were obtained using three-component fitting procedures. Only the results having
deviations close to 1.0 were selected for further consideration. In such a manner we obtained
numerical PALS parameters (positron lifetimes 1, 2 and 3 and intensities I1, I2 and I3). Highresolution imaging of the prepared samples was done using ZEISS Ultra Plus scanning electron
microscope equipped with two secondary electrons detecting systems.
To study the transformation of free volume in the inner structure of BaGa2O4 ceramics caused
by rare-earth ions, the investigation with using positron annihilation lifetime spectroscopy was
performed. In respect to SEM data obtained ceramics characterized by ramified structure of grains,
brained boundaries and pores. For ceramic materials, the first component with parameters 1 and I1
reflects mainly microstructure specificity of main phases of ceramics [2]. The second lifetime 2 is
related to the size of free-volume defects near grain boundaries, and I2 intensity reflects their
amount. The third components (3, I3) originate from annihilation of ortho-positronium (o-Ps) atoms
in intrinsic nanopores of ceramics [2]. It is established, that positron lifetime 2 rises with
increasing amount of Eu3+ ions. Such tendencies are actual for lifetimes of the third component 3,
testified increasing of size of nanopores at doping of Eu3+ ions.
This work was supported by Ministry of Education and Science of Ukraine.
1. Kodu M., et al. Pulsed laser deposition of BaGa2O4 // Applied Physics A. – 2008. – 93(3). –
P. 801-805.
2. Kansy J. Microcomputer program for analysis of positron annihilation lifetime spectra //
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A. – 1996. – 374. – P. 235-244.
3. Klym H., Ingram A., Hadzaman I., Shpotyuk O. Evolution of porous structure and freevolume entities in magnesium aluminate spinel ceramics // Ceramics International. – 2014. – 40.
– P. 8561–8567.
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Nanocomposites formed by the addition of nanosized filling elements into dielectric (often
polymer) matrix are known to have extraordinary mechanical, thermal and electrical properties [1].
Among such nanocomposites of significant interest are PEDOT:PSS polymer matrices reinforced
with carbon nanotubes which show great potential for sensor and other applications. This particular
polymer is one of the most studied and a lot of works have contributed to better understanding of
PEDOT/PSS tailorable properties. In this of work we experimentally analyze structural features and
electrical behavior of PEDOT:PSS polymer layers with inclusions of high-purity single-walled (SWCNTs)
or multi-walled carbon nanotubes (MWСNTs).

Composite layers with the "polymer  carbon nanotubes" structure were obtained from
aqueous suspension (1%) of poly-3,4, ethyldioxythiophene (PEDOT), stabilized with a surfaceactive anionic substance. Single-walled carbon nanotubes (SWCNTs) with a mean diameter of
several nanometers and multi-walled carbon nanotubes (MWCNTs) with an average external
diameter of 65 nm and an average internal diameter of about ten nanometers were used as
nanofillers. Electrical studies were performed using E7-20 RLC measuring instrument.
It is shown, that all investigated samples show lowest impedance (highest conductivity) at
room temperature and electrical conductivity decrease upon cooling. General trend is that Re(Z)
slightly increases with frequency from 1 kHz to up to some threshold frequency and then drops
rapidly. This threshold frequency for pure PEDOT:PSS and PEDOT:PSS/SWCNTs samples is
about 100 kHz and is somewhat lower for composite layers with MWCNTs. For layers reinforced
with SWCNTs, increase of impedance is more gradual and even more so for MWCNTs-reinforced
composites. In the latter case, reliable measurements can be performed even at temperatures as low
as 40K. Such specific temperature behaviour of electrical properties may be a consequence of the
change in water contamination. In samples with incorporated CNTs the conditions for residual
water storage are potentially different due to structural changes introduced by specific nanofiller, so
that time needed for complete water removal is different and the process is eventually finished at
different temperature. This assumption is further supported by the fact that samples with MWCNTs
show slower growth of real impedance with decreasing temperature and generally have higher
conductivity at lowest measured temperatures.
Thus, SEM confirmed strong tendency of nanotube bundles formation, especially in the case
of multi-walled nanotubes. Local fragments of conductive network formed by nanotubes were
found. Systematic electrical studies of the obtained layers were performed in a wide range of
frequencies and temperatures. It is shown that SWCTNs and MWCNTs change temperature
dependence of the lateral impedance of polymer layers, probably due to structural changes that
affect the process of water removal like in case of other materials.
This work was supported by Ministry of Education and Science of Ukraine.
1. Zakaria M.R., et al. Comparative study of graphene nanoparticle and multiwall carbon
nanotube filled epoxy nanocomposites based on mechanical, thermal and dielectric
properties // Composites Part B: Engineering. – 2017. – 119. – P. 57-66.
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Вплив полів деформацій на швидкість розпилення в
напівпровідникових шаруватих структурах
О. В. Косуля, О. О. Єфремов
Інститут фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України
Багатошарові напівпровідникові структури широко використовуються в якості
активних шарів у світловипромінюючих діодах, фотоприймачах тощо. Процеси розпилення
при мас-спектрометричному аналізі широко використовуються для визначення домішкового
складу та товщини шарів в цих структурах. Недавні дослідження показують, що електричні
та електрооптичні властивості, наприклад надгратки AlxGa1-xN, значною мірою залежать від
стану деформації та структурних параметрів. Дослідження за допомогою SIMS методики
багатошарової структури AlxGa1-xN, з товщиною шарів AlN - 3 нм, GaN - 5 нм і 21 періодом,
показали, що зі збільшенням глибини збільшується час видалення шару. Найбільш
вірогідним поясненням цього є вплив полів деформацій на зміну швидкості розпилення. Було
проведено моделювання впливу полів деформацій на форму та глибину кратера при
розпиленні кремнію. Для дослідження впливу механічних напружень на зміну швидкості
розпилення були проведені модельні експерименти. В якості зразків використовувались
поліровані з однієї сторони пластини кремнію з орієнтацією гратки (001). Вирізались смужки
кремнію довжиною 30мм і шириною 5мм. Введена величина напружень визначалась з
радіусу кривизни зразків. Тримачі з напруженими і не напруженими зразками розміщувались
в аналітичній камері мас-спектрометра Atomika 4000. Кратери формувались внаслідок
розпилення Si поверхні іонами О2 з енергією 5 КеВ та растром 50 × 50 мкм × мкм впродовж
30 хвилин для напруженого (рис. 1а) і не напруженого (рис. 1б) зразків. Рельєф поверхні
досліджувався методом атомно-силової мікроскопії.

а)
б)
Рис. 1. Поперечний переріз кратерів а) напруженого зразка глибиною 3,353 мкм і б) не
напруженого зразка глибиною 2,403 мкм
Отримані дані дозволили розрахувати об’єм видаленого з поверхні матеріалу. Було
встановлено, що сфокусований на поверхні пучок первинних іонів призводить до
видалення в 1,27 рази більшої кількості матеріалу з напруженого зразка порівняно з
ненапруженим зразком за один і той же час. Показано, що в багатошарових
напівпровідникових структурах швидкість розпилення іонним пучком істотно залежить від
деформованого стану, який необхідно враховувати при аналізі таких структур.
Експериментальні результати узгоджуються з теоретичними розрахунками і результатами
моделювання процесів розпилення.
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Особливості випромінювання карбонових наноточок
Д. В. Вірний, Д.В. Кисіль, Г.Ю. Рудько, А.В. Васін
Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, пр. Науки, 41, Київ,
03028, Україна
E-mail: dmytrovirniy@gmail.com
Наноматеріали на основі карбону останнім часом привертають увагу дослідників
завдяки виявленій у 2004 році здатності карбонових наночастинок випромінювати світло
видимого діапазону з високим квантовим виходом при кімнатній температурі. Карбонові
наноточки поєднують в собі корисні властивості традиційних напівпровідникових квантових
точок (залежність люмінесцентних властивостей від розмірів та функціоналізації поверхні) з
відсутністю токсичних елементів у складі та біосумісність з живими організмами.
Додатковою перевагою є відносна простота синтезу, який не вимагає екстремальних умов та
дуже дорогого обладнання. Широкий спектр методів синтезу дає змогу утворювати
карбонові наноточки різних розмірів з різним характером функціоналізації поверхні.
Нами досліджено люмінесценцію карбонових наноточок, інкорпорованих в матрицю POSS
(полігедральний олігомерний силескіоксан), функціоналізовану октатетраметиламонієм
(TMA-POSS), та карбонових наноточок, утворених на поверхні кремнеземних нанопорошків.
Показано, що обидва типи карбонових нанокластерів дають яскраву фотолюмінесценцію у
видимій області. При цьому довжина хвилі випромінювання наноточок, інкорпорованих в
TMA-POSS, не залежить від впливу розчинника, на той час як спектр випромінювання
карбонових наноточок, утворених на поверхні кремнеземних нанопорошків, можна
варіювати шляхом відпалів при різних температурах. Досліджувані наночастинки є
перспективними для застосувань у світловипромінюючих пристроях та в якості
люмінесцентних маркерів для біологічних досліджень та медичної діагностики.
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Секція 2
Фотовольтаїка та енергозбереження
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Електричні та люмінесцентні характеристики світлодіодів
ультрафіолетового випромінювання 365 нм при Т = 77 К.
В.П. Велещук1, О.І. Власенко1, З.К. Власенко1, І.В. Петренко2, Є.В Малий2,
М.П. Киселюк3, О.В. Шефер4, В.В. Борщ4
1

Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України,
проспект Науки 41, Київ 03680, Україна
2
Інститут ядерних досліджень НАН України,
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Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж,
вул. Годованця 13, Кам’янець-Подільський 32300, Україна
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Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка
проспект Першотравневий 24, Полтава 36011, Україна
Світлодіоди ультрафіолетового випромінювання (УФ СД) з максимумом довжини
хвилі 365 нм мають широке коло застосувань. Це флуоресцентна мікроскопія в медицині та
біології, люмінесцентний аналіз, полімеризація та багато іншого [1]. Однак
InGaN/AlGaN/GaN гетероструктури УФ світлодіодів мають ряд недоліків: це небажані
тунельні ефекти та жовта електролюмінесценція (ЕЛ) від дефектів [2], яка створює проблеми
при люмінесцентному аналізі. Дані проблеми зумовлені наявністю системи мілких та
глибоких енергетичних рівнів різноманітних дефектів та легуючих домішок в активній
області широкозонної гетероструктури та в підсумку призводять до зниження ККД і втрат
корисного УФ-випромінювання. При цьому слід зазначити, що вартість одиниці оптичної
потужності УФ СД 365 нм майже на два порядки більша за вартість одиниці оптичної
потужності звичайного СД 465 нм.
Очевидно, що процеси струмопереносу та рекомбінації на глибоких рівнях (ГР)
дефектів та легуючих домішок в УФ СД сильно залежать від температури. ГР впливають на
електричні та люмінесцентні властивості УФ СД, проте ВАХ та спектри видимої, паразитної
люмінесценції в УФ СД при Т = 77 К вивчені недостатньо. Тому вивчення ефектів,
пов’язаних з ГР є актуальним. В роботі вивчено ВАХ та електролюмінесценцію
ІnGaN/AlGaN/GaN СД УФ випромінювання (λ = 365 нм) при температурі 77…200 К.
Встановлено, що в УФ СД 365 нм при Т = 77 К вольт-амперна характеристика має S –
тип, а ділянка від’ємного диференційного опору (ВДО) виникає за рахунок переходу від
монополярного (електронного) режиму інжекції до біполярного та зникає при температурі
близько 187 К. По ВАХ S-типу при Т = 77-200 К визначено концентрацію та енергію іонізації
глибоких центрів.
Виявлено та пояснено ефект – при напрузі початку ВДО в УФ СД виникають осциляції
струму та відповідно інтенсивності електролюмінесценції, частота яких зростає при
збільшенні стабілізованого струму. При зростанні стабілізованого струму на ділянці ВДО
відбувається різке лінійне зростання інтенсивності жовтої, дефектної смуги
електролюмінесценції за рахунок інжекції дірок та рекомбінації на глибоких рівнях.
1. M. Kneissl. A brief review of III-Nitride UV emitter technologies and their applications. Ch.
1, in the III-Nitride Ultraviolet Emitters: Technology and Applications, Springer – 2016. – Р. 125.
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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Кінетика фото-ЕРС кремнієвої поверхні, функціоналізованої SDS.
Шмід В.І.1
1

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, просп. Академіка Глушкова, 4,
Київ 03127, Україна
E-mail: Shmdvi@gmail.com
Для дослідження SPV (поверхневої фото-ЕРС) постійну цікавість становлять процеси
осадження ПАВ (поверхнево активні речовини) з розчинів. Окрім того, що осаджена таким
чином плівка сама по собі впливає на властивості кремнієвої поверхні, вона відіграє
допоміжну функцію при більш складних функціоналізаціях. Зокрема АПАВ (аніонний ПАВ)
SDS (додецилсульфат натрію) в роботі [1] використовувався для покращення зчеплення
PEDOT (3,4-ethylenedioxythiophene ) з кремнієвою структурою.
При взаємодії SDS з кремнієвою структурою відбувається стабілізація [2].
Було досліджено два типи розчинів, а саме насичений розчин в ізопропиловому спирті,
та водний розчин з концентрацією 10 ммоль на 100 мл деіонізованої води. В якості реагенту
було обрано SDS фірми Sigma GE Healthcare. Підкладкою слугував КДБ 10 орієнтації (100)
протравлений в 40% розчині плавикової кислоти протягом 5 хв та ультра звуковій ванні,
висушений струменем аргону. Осадження відбувалося методом spin-coating. Кремнієву
пластину закріплювали на обертовий диск, починали обертати зі швидкістю 3000 обертів на
хвилину та наносили відповідний розчин капаючи в центр диска. На рис. 1 наведені SPV
криві створених структур, та первинна їх часова стабільність на повітрі за нормальних умов
за нормальних умов протягом двох днів.

Рис. 1. SPV криві створених структур
1. Hu Yan , Susumu Arima , Yusaku Mori , Tsubasa Kagata , Hiroshi Sato , Hidenori Okuzaki
Poly(3,4-ethylenedioxythiophene)/poly(4-styrenesulfonate): Correlation between colloidal
particles and thin films Thin Solid Films.-2009.- 517.-P. 3299–3303.
2. Lin Wang, Jing Han, Yijiang Wu, Yaping Zhang, Qiang Zhang, Xuejiao Tan, Yingzi Yang,
Weibing Li, Yuyu Bu, Jin-Ping Ao. Conductive polymer nanolayer modified one-dimensional
ZnO/CdSe photoanodewith enhanced photoelectrochemical properties by in-situ ions
exchangemethod. Accepted Manuscript -2019.
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Мобільна комбінована фотоелектрична/вітрова електростанція
для автономного живлення електронної апаратури
P.М. Коркішко1, В.М. Власюк1, Д.І. Відіш2
1
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Останнім часом до сонячної енергетики (фотовольтаїки), спостерігається підвищений
інтерес, про що свідчить стрімке зростання ефективності напівпровідникових сонячних
елементів та зібраних на їх основі сонячних модулів за останні 15-20 років і щорічне
збільшення потужностей встановлених сонячних фотоелектричних станцій [1,2].
Аналіз пропозицій по мобільним сонячним електростанціям показав [3], що їх
основним недоліком є досить таки значна тривалість заряду (перевищує 10 годин)
малопотужної апаратури, навіть при високому рівні енергетичної освітленості. Такі пристрої
не мають внутрішнього буферного акумулятора, який накопичує енергію вдень, а потім
дозволяє здійснювати живлення або зарядку малопотужної апаратури при низькій
освітленості (вночі). До того ж має місце низька надійність конструкції, що не дозволяє
ефективно використовувати їх у польових умовах.
Метою цієї роботи є розробка та виготовлення мобільної, компактної, надійної
комбінованої фотоелектричної/вітрової електростанції, яка дає можливість живлення або
зарядки широкого спектра малопотужної апаратури (ноутбуків, радіостанцій, смартфонів,
планшетів, тощо), в екстремальних (польових) умовах, що є перевагою в порівнянні з рядом
пропонованих на ринку зарядних пристроїв.
Мобільна комбінована фотоелектрична/вітрова електростанція потужністю 80 Вт
складається з сонячної електростанції та вітрогенератора, рис. 1. Фотоелектрична частина
виконана у вигляді валізи, що складається з чотирьох автономних сонячних модулів
потужністю 10 Вт (АМ1.5) кожен, габаритні розміри 530х470х75 мм. Фотоактивна поверхня
захищена гартованим склом. Вітрогенератор виконаний у вигляді розкладної щогли, на якій
горизонтально розміщений генератор потужністю 40 Вт, габаритні розміри 1200х540х500 мм.
На вал генератора закріплена основа з трьома з’ємними лопатями. Діаметр вітроколеса
складає 1100 мм.
В металевому герметичному корпусі фотоелектричної частини міститься контролер
заряду сонячних модулів, контролер заряду вітрогенератора та буферний акумулятор
ємністю 20 А·год, який дозволяє здійснювати живлення або зарядку малопотужної апаратури
навіть вночі при відсутності вітру. Контроль заряду/розряду буферного акумулятора
здійснюється за допомогою світлодіодної індикації (зелений світлодіод – акумулятор
заряджений, червоний – акумулятор заряджається/необхідно зарядити). Корпус
фотоелектричної частини має два вмонтовані автомобільні коаксіальні роз’єми (12 В) для
живлення/зарядки двох окремих приладів. Кожен роз’єм закривається герметичною
кришкою, щоб запобігти потраплянню вологи і пилу. Клеми роз’єму слугують виводами для
підключення навантаження через відповідний адаптер. При необхідності отримання змінної
напруги передбачена можливість підключення інвертора 12/220 В. Відповідні адаптери та
інвертори випускаються серійно для автомобілів та вибираються залежно від конкретних
потреб користувача.
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Рис. 1. Мобільна комбінована фотоелектрична/вітрова електростанція для автономного
живлення електронної апаратури.
Таким чином, розроблена конструкція та виготовлений експериментальний зразок
мобільної комбінованої фотоелектричної/вітрової електростанції для автономного живлення
електронної апаратури, яка дає можливість живлення або зарядки широкого спектра
малопотужної апаратури (ноутбуків, радіостанцій, смартфонів, планшетів, тощо), в польових
(екстремальних) умовах, що є перевагою в порівнянні з рядом пропонованих на ринку
зарядних пристроїв. Мобільна комбінована фотоелектрична/вітрова електростанція являє
собою надійну, ефективну, компактну, складану, герметичну конструкцію, пристосовану для
перенесення, яку можуть використовувати військовослужбовці, співробітники МВС, ДСНС,
які не завжди можуть скористатися централізованим енергопостачанням. У корпус
вмонтовано акумуляторну батарею, яка може забезпечувати живлення або зарядку
малопотужної апаратури навіть вночі при відсутності вітру.

1. Solar efficiency tables (Version 51) / M. Green, Y. Hishikawa, E. D. Dunlop [et al.] //
Progress in Photovoltaics: Research and Applications. – 2018. – Vol. 26. – P. 3-12.
2. Литовченко В.Г. Сонячна енергетика: порядок денний для світу й України / В.Г.
Литовченко, М.В. Стріха. – Київ: К.І.С. – 2014. – 40 с.
3. Портативные зарядные устройства [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:
https://solpower.com.ua/catalogue/portativnye-solnechnye-batarei.
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Вплив плівок ITO на поверхневі рекомбінаційні процеси в
кремнієвих сонячних елементах
В.М. Власюк1, Р.М. Коркішко2, Т. В. Слусар2
1
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Для зменшення негативного впливу поверхневої рекомбінації на характеристики
кремнієвих сонячних елементів (СЕ) зараз широкого застосування, крім методу пасивації
поверхні кремнію, набув метод створення приповерхневих переходів. Якщо пасивація
поверхні кремнію, яка реалізується нанесенням діелектричних шарів, зменшує швидкість
поверхневої рекомбінації безпосередньо на межі поділу кремній-діелектрик за рахунок
зменшення концентрації поверхневих рекомбінаційних центрів, то присутність
приповерхневих переходів створює потенціальний бар’єр, який обмежує підведення
неосновних носіїв заряду до поверхневих рекомбінаційних центрів.
У цій роботі проведено дослідженя
ефективності використання шарів ITO
(Indium
tin
oxide)
для
створення
гетеропереходу ITO/Si з метою зменшення
швидкості
поверхневої
рекомбінації.
Експериментальні
дослідження
були
проведені на зразках СЕ з тиловим
розташуванням колекторного р-n-переходу
(рис. 1). Досліджувані зразки мали товщину
400 мкм, і виготовлені на основі пластин nтипу кремнію зонної плавки. Алюмінієва
контактна металізація зустрічно-штирьового
типу була сформована на тиловій поверхні
досліджуваних
СЕ
у
вигляді
двох
направлених назустріч гребінок, одна з яких
Рис. 1. Схематичне зображення кремнієвого забезпечувала контакт до базової n-області
СЕ з тиловим розташуванням контактів.
СЕ, а друга – до емітерної р+-області,
створеної за допомогою дифузії бору біля
тилової поверхні. Біля фронтальної поверхні СЕ є мілкий ізотипний n+-n-перехід,
сформований за допомогою дифузії фосфору, з рівнем легування n+-шару  1019 см-3. Крім
того, для пасивації поверхні і зменшення оптичних втрат, на фронтальну поверхню СЕ був
нанесений шар двоокису кремнію товщиною 110 нм.
Вибір СЕ з тиловою металізацією в якості інструмента для досліджень природи
поверхневих і приповерхневих рекомбінаційних процесів обумовлений тим, що такі СЕ
значно більш чутливі до рекомбінаційних параметрів фронтальної поверхні аніж сонячні, що
мають класичну конструкцію.
На зазначених зразках сонячних елементів досліджувались світлові вольт-амперні
характеристики (ВАХ) в спектральних умовах АМ1,5 (енергетична освітленість 1000 Вт/м2,
температура T = 298 К) (рис. 2), а також спектральні залежності струму короткого замикання
в діапазоні довжин хвиль 4001200 нм, з яких отримувались спектри внутрішнього та
зовнішнього квантового виходу (рис. 3).
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Зазначені характеристики вимірювалися на кожному з етапів дослідження, а саме, на
вихідних зразках СЕ, потім після зняття з їх фронтальної поверхні шару двоокису кремнію
(обробкою в концентрованій плавиковій кислоті HF), і, нарешті, після формування
гетеропереходу на поверхні кремнієвого СЕ шляхом нанесення плівки ІТО товщиною 75 нм
методом реактивного йонного розпорошення мішені індій-олово.
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Рис. 2. Світлові ВАХ СЕ, отримані на різних
етапах досліджень. 1 – ВАХ на вихідному
зразку; 2 – ВАХ після обробки зразка в
плавиковій кислоті; 3 – ВАХ після нанесення
плівки ITO.

Рис. 3. Спектральні залежності внутрішнього
квантового виходу IQE СE, отримані на
різних етапах досліджень (маркери і крива 2
– експеримент, криві 1, 3 – теорія). 1 – на
вихідному зразку; 2 – після обробки зразка в
плавиковій кислоті; 3 – після нанесення
плівки ITO.

Як видно з рис. 2 видалення шару SiO2 з фронтальної поверхні СЕ призводить до
зменшення струму короткого замикання на величину біля 15,5%, а нанесення плівки ІТО –
до збільшення цього параметра на 46,5% у порівнянні з початковим СЕ з присутнім шаром
SiO2 на його фронтальній поверхні. Напруга розімкненого кола при цьому монотонно
збільшувалась від 515 мВ на початковому зразку до 527 мВ після нанесення шару ІТО. Слід
зазначити, що для всіх етапів експерименту чинник заповнення світлової ВАХ залишався
незмінним і був таким же, як і для вихідної світлової ВАХ – 75 %.
Виявлене у роботі збільшення на 46,5%, у порівнянні з пасивованою шаром SiO2
фронтальною поверхнею, величини струму короткого замикання після нанесення шару ІТО
на фронтальну поверхню СЕ і формування гетеропереходу ІТО/Si не можна пояснити лише
покращенням оптичних характеристик фронтальної поверхні СЕ, а отже має місце суттєве
зменшення величини ефективної швидкості поверхневої рекомбінації. Це однозначно
підтверджується істотним збільшенням внутрішнього квантового виходу у діапазоні довжин
хвиль від 550 до 1050 нм, що видно із співставлення спектральних залежностей, отриманих
на зразках СЕ до та після нанесення шару ІТО, рис. 3. Шляхом підгонки теоретичних
результатів (криві 1, 3 на рис. 3) під експериментальні залежності внутрішнього квантового
виходу (маркери на рис. 3) визначено значення ефективної швидкості поверхневої
рекомбінації на фронтальній поверхні СЕ. Отримані значення ефективної швидкості
поверхневої рекомбінації дорівнювали 1000 см/с і 350 см/с при пасивації шаром SiO2 і шаром
ITO відповідно.
Тобто після формування гетеропереходу ІТО/Si має місце зменшення величини
ефективної швидкості поверхневої рекомбінації приблизно у три рази у порівнянні з
пасивованою шаром SiO2 фронтальною поверхнею.
49

Лашкарьовські читання – 2019

Time-resolved photoluminescence of CdTe/CdS nanocrystals on Sibased solar cells
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The CdTe/CdS nanocrystals (NC) synthesized according to the previously reported method
[1]. Samples of NC with diameters of 2.6, 3.2, 3.4, 3.5, 3.6 and 3.7 nm were obtained. It was
determined, that optical absorbance peaks positions are differ from photoluminescence (PL) ones.
We can assume that such feature testifies about non-radiative surface defects. Time-resolved PL
measurements were performed to reveal the nature of surface states involved in the emission
processes. It was measured on an Edinburgh Instruments FLS920P spectrometer, with a picosecond
pulsed diode laser (EPL-405 nm, pulse width: 49 ps) as a single wavelength (405 nm) excitation
light source for the time-correlated single-photon counting measurements.
Figure 1 (a, b) shows the PL decay curves measured at the PL emission peak of studied
CdTe/CdS NCs. The plots of the log intensity versus time for obtained data are not linear, which
indicates the decays are a multiexponential, and were determined from a three-exponential fit [2]:
 t 
  
 1 

 t 
  
2 

 t 
  
3 

(1)
I t   A1e
 A2e
 A3e
where τ1, τ2 and τ3, are the time constants and A1, A2 and A3 are the amplitudes by which every
mechanism participates in the PL decay. Value weighted average decay lifetime ave of the entire
fluorescence decay process was calculated with the form
A 2  A2 22  A3 32
(2)
 ave  1 1
A1 1  A2 2  A3 3
The PL decay‐fitting data for all curves are summarized in Table 1.

Fig. 1. Normalized time-resolved PL decay curves (a, b)
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Table 1.
The parameters for multi-exponentially fitting the photoluminescence decay curves in Fig. 1
(Ai – normalized amplitude, i – time constant, ² - goodness-of-fit parameter).
Sample/
τ1, ns A1, % τ2, ns A2, % τ3, ns A3, % τave, ns
²
diameter of NC,
nm/
PL peak position,
nm
1-3 / 2.6 / 545
1.178
1.6
57.2
5.9
39.1
23.0
3.7
8.5
3-3 / 3.5 / 581
1.086
2.8
61.0
9.0
36.0
39.2
3.0
13.0
4-3 / 3.7 / 595
1.008
3.7
51.5 12.3 41.8
48.5
6.7
22.2
5-3 / 3.2 / 622
1.105
3.0
60.7
8.4
37.7
36.4
1.6
9.6
6-3 / 3.4 / 634
1.014
3.4
59.2
9.1
38.3
34.1
2.5
10.7
7-3 / 3.6 / 661
0.993
3.1
58.8
9.4
38.3
43.6
2.9
14.2
It was obtained that the average decay
lifetime increases with the diameter of studied NC,
from 8.5 ns (at diameter 2.6 nm) to 22.2 ns for 3.6
nm of NC’s diameter (Fig. 2, spheres), as well as it
was detected in [3]. The first component amplitude
(A1) demonstrates decreasing but medium (A2) and
slow (A3) ones are increasing via the NC’s diameter
value (Fig. 2, stars). It was found that the PL decays
of the CdTe/CdS nanocrystals are wavelengthdependent, with the mean PL decay times
increasing with the increase of the PL wavelength.
In all the wavelengths of the CdTe/CdS sample, the
amplitude A1 with radiative lifetime of 1.6-3.7 ns
Fig. 2. The dependences of average
accounts for a large amount (51-60%) of the total
decay lifetime (spheres) and
PL emission spectra. Apparently observed features
components amplitudes (stars) via
should be correlated to variation in the electronic
structure and carrier spatial distribution during shell
the NC’s diameter
growth.
Typically, a shorter lifetime is on the time scale of several nanoseconds, and a longer
lifetime is tens of nanoseconds. The shorter lifetime can be attributed to the intrinsic recombination
of initially populated core states, and the longer lifetime can be attributed to surface states. The long
luminescence lifetime (not observed in our case) one can attribute to donor-acceptor transition,
which can also be deduced from the broad emission peaks. In this sense, the time-resolved
measurements indicate that there exist three types of PL radiative mechanisms in the PL spectrum
of the Si-cells-covered CdTe/CdS nanocrystals and it should be taken into account at developing the
conception of down-conversion layers on Si- based solar cells.
1. O. Babenko, R. Red’ko, M. Semenenko, G.Okrepka, S. Red’ko, Photoluminescence of
CdTe/CdS nanocrystals in 500...700 nm wavelength region // Book of abstracts of Young
scientists conference on semiconductor physics ―Lashkaryov’s readings-2018‖.-2018.-P. 75.
2. Lakowicz, J. R. Principles of Fluorescence Spectroscopy; Springer: New York, 2006, 954 p.
3. L. Jing, S.V. Kershaw, Tobias Kipp et al, Insight into Strain Effects on Band Alignment
Shifts, Carrier Localization and Recombination Kinetics in CdTe/CdS Core/Shell Quantum
Dots // J. Am. Chem. Soc. -2015.- 137.- P. 2073-2084.
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Секція 3
Сенсорні системи
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Определение термочувствительности полупроводника в
активной области лазера
А.Н. Деменский, С.Ю. Ерохин, В.А. Краснов
Институт физики полупроводников им. В.Е. Лашкарева НАН Украины,
лаборатория 10.2, ул. Заводская, 76/78, Херсон 73008, Украина
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Линейки полупроводниковых лазеров, в частности, применяемые в медицине для
фотодинамической терапии различных заболеваний, обычно реализуют на основе двойных
гетероструктур (ДГС) AlGaInP/GaInP [1]. В таких структурах путем изменения состава
твердого раствора можно достаточно точно регулировать длину волны излучения лазера, что
требуют условия терапевтических процедур. Поэтому, как на этапе разработки ДГС, так и в
период эксплуатации, учитывая подверженность лазерных структур деградации, из-за
повышенных температур нагрева активной области прибора, необходимо оценивать уровень
термочувствительности фундаментальных параметров структур.
Известно, что теоретические исследования, устанавливающие корреляцию между
зонными параметрами структур твердых растворов и их коэффициентами
термочувствительности, развиты достаточно слабо. А существующие экспериментальные
способы оценки характеристик термочувствительности подобных структур основаны на
применении сложного измерительного оборудования и оснастки [2].
В настоящей работе для определения вариаций значений термочувствительности ДГС
предлагается использовать метод построения термометрических характеристик (ТМХ)
структур, измеряемых при малых фиксированных прямых постоянных токах или в
импульсном квазистатическом режиме [3].
В эксперименте использовали ДГС AlGaInP/GaxIn1–xP, 0,49≤x≤0,51, имеющие
симметричную зонную диаграмму со слаболегированным волноводным слоем n-типа,
~0,5…1,5 мкм толщиной. Образцы помещали в термостат. Измерительный стенд
обеспечивал точность поддержания рабочего тока ±0,1 %, абсолютная погрешность
измерения температуры менее ±0,1 К.

Экспериментальные ТМХ ДГС AlGaInP/GaInP, измеренные при токах:
 - 10–7 A,  - 10–6 A,  - 10–5 A.
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Экспериментальные ТМХ, представленные на рисунке, квазилинейны. С высокой
степенью приближения они могут быть линеаризованы в виде U=U0–s(I)T, где U –
приложенное к лазерной структуре напряжение, s(I) – зависящая от тока I
термочувствительность структуры, T – абсолютная температура, U0 – константа.
Характерной особенностью ТМХ является выполнение равенства U0=U|T=0K=const., то есть
U0 не зависит от уровня рабочего тока. Фактор идеальности кривых n≈1,82, что
свидетельствует о преобладании рекомбинационного механизма токопереноса в структурах.
С учетом этого ТМХ подчиняется зависимости вида [4, 5]:
E g (T ) nkT  A(T ) 
,
U (T , I ) 

(1)
q
q  I 
где Eg(T) зависящая от температуры ширина запрещенной зоны полупроводника в активной
области лазера, k – постоянная Больцмана, q – элементарный заряд, A(T) – функция
температуры, описывающая температурную зависимость предэкспоненциального множителя
в выражении тока насыщения диода. В нашем случае установлено, что A(T) соответствует
зависимости [4]:
(2)
A(T)=KT5/2,
где K – константа. Дифференцирование (1) по температуре при I=const., с учетом (2),
позволяет получить выражение для термочувствительности структур:
1 dE g qU  E g 5 nk
,
s 


(3)
q dT
qT
2 q
Формула (3) может быть использована для оценки вариаций термочувствительности в
активной области лазерных структур, как по величине s, так и по значениям (1/q)·(dEg/dT).
Поскольку U0≈const., то U0=Eg0апп. [6] – значение ширины запрещенной зоны в активной
области структуры, аппроксимированное к T=0 K. И можно перейти к линейной зависимости
Eg(T)=Eg0апп. – αT, где α – температурный коэффициент Eg, α≈const.
Применение этой методики к исследованным нами ДГС лазеров указанного типа
показало, что для структур с наработкой 200…300 часов наблюдалось только увеличение
значений s ~ на 8…10 % от первоначального уровня. В тоже время для лазеров с наработкой
350…450 часов s увеличивалась ~ на 12…17 %, а α ~ на 7…8 % от реперных значений. Эти
результаты коррелируют с ростом токов утечки в лазерных структурах.
Заметим, что подобная методика разработана нами ранее для анализа
термочувствительности структур p-n GaP [7] и структур диодов Шоттки Ni/nSiC-4H [8].
1. Воробьев Л., Софронов А., Фирсов Д., и др. Лазерные диоды для фотодинамической
терапии // Фотоника.-2012.-1/31.-С. 20-23.
2. Schubert E. F. Light-emitting diodes // 2nd ed., Cambridge University Press. – New York,
2006.
3. Kulish N. R., Shwarts Yu. M., Borblik V. L., et al. Self-consistent method for optimization of
parameters of diode temperature sensors // SPQEO.-1999.-2, N 2.-P. 15-27.
4. Sah C.-T., Noyce R. N., Shockley W. Carrier Generation and Recombination in P-N
Junctions and P-N Junction Characteristics // Proc. IRE.-1957.-45, N 9.-P. 1228-1243.
5. Shwarts Yu. M., Borblik V. L., Kulish N. R., et al. Silicon diode temperature sensor without a
kink of the response curve in cryogenic temperature region // Sens. Actuators A Phys.-1999.76.-P. 107-111.
6. Шалимова К. В. Физика полупроводников // Учебник. 4-е изд., стер. – СПб.: Лань,
2010.- 400 с.
7. Krasnov V. A., et al. Determination of temperature dependence of GaP bandgap energy from
diode temperature response characteristics // Rev. Sci. Instrum.-2011.-82.-P. 086109.
8. Krasnov V. A., et al. High Temperature Operation Limit Assessment for 4H-SiC Schottky
Diode-Based Extreme Temperature Sensors// IEEE Sens. J.-2019.-19, N 5.-P. 1640-1644.
54

Лашкарьовські читання – 2019

Моделювання чутливості сенсорів на основі явища поверхневого
плазмонного резонансу з додатковим шаром
політетрафторетилену
Г.В. Дорожинська
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інституту імені
Ігоря Сікорського», пр. Перемоги,37, Київ 01033, Україна
E-mail: annakushnir30@ukr.net
Політетрафторетиленові (ПТФЕ) плівки використовуються в якості захисних,
антифрикційних і діелектричних шарів [1]. Також ПТФЕ можна використовувати в якості
додаткового шару у сенсорах на основі явища поверхневого плазмонного резонансу (ППРсенсорах) для покращення визначення оптичних характеристик досліджуваного середовища
(аналіту) та підвищення чутливості вимірювань.
Визначення чутливості ППР-сенсору з додатковим шаром ПТФЕ було виконано за
допомогою математичного моделювання шляхом побудови теоретичної характеристики
відбиття R(θ) для багатошарової системи і р-поляризованого монохроматичного падаючого
випромінювання. Характеристику відбиття R(θ) розраховували як функцію кута падіння,
використовуючи формули Френеля і математичний формалізм матриць розсіювання Джонса
2, на основі методики 3, 4. Чисельне моделювання характеристики відбиття R(θ) було
виконане за вихідними параметрами оптичної схеми приладу на основі геометрії Кречмана
«Плазмон-6» (Інститут фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова) на основі
багатошарової моделі, яка описує проходження світла від лазеру до фотоприймача через
―напівпентапризма (скло) – шар політетрафторетилену – металевий шар (золота або срібло)
– зовнішнє середовище (аналіт)‖.
Для визначення показника заломлення аналіту та його зміни в часі в приладах на
основі геометрії Кречмана передбачено два режими роботи: в першому виконується
періодичне вимірювання кутового положення мінімуму характеристики відбиття R(θ), а в
другому – періодичне вимірювання інтенсивності відбитого світла при постійному куті його
падіння. В другому режимі спочатку вимірюється вся характеристики відбиття R(θ) за
допомогою кутового сканування, а потім на лінійному проміжку її лівого схилу задається
робоча точка, яка характеризується певним кутовим положенням. При зміні показника
заломлення аналіту резонансна крива зміщується і приладом вимірюється зміна
інтенсивності відбитого світла при постійному куті падіння. За величиною зміни
інтенсивності розраховується зміна показника заломлення аналіту. В цьому режимі
вимірювання чутливості визначається як відношення між зміною коефіцієнта відбиття або
напруги на виході фотоприймача до зміни показника заломлення аналіту.
На рисунку 1 продемонстровані графіки залежності чутливості від показника
заломлення аналіту для шару золота на ПТФЕ та шару срібла на ПТФЕ. Товщина шару
ПТФЕ становила d = 25 нм, оскільки при збільшенні товщини шару спостерігалось
зменшення чутливості.
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Рис.1. Графіки залежності чутливості від показника заломлення аналіту для додаткового
шару тефлону під шаром золота (а) та під шаром срібла (б).
З рисунка 1 видно, що зі збільшенням показника заломлення аналіту чутливість зменшується
для обох випадків, що пов’язано з збільшенням загасання поверхневого плазмону при його
розповсюдженні вздовж межі розділу «метал-аналіт». При цьому в діапазоні показників
заломлення 1,33…1,39 чутливість для золота та срібла спадає майже на однакову величину,
відповідно на 10% та 15%.
Таким чином результати чисельного моделювання чутливості ППР-сенсорів з додатковим
шаром ПТФЕ показали, що застосування плазмононосійного шару зі срібла підвищує
чутливість більше ніж у 5 разів, у порівнянні з сенсором на основі золота, а збільшення
показника заломлення аналіту призводить до зменшення чутливості для обох випадків. Це
пояснюється тим, що розширення характеристики відбиття R(θ) для золота веде до
зменшення крутизни нахилу лівого схилу кривої відбиття, що зменшує чутливість в даному
режимі.
1. Гриценко K. П. Пленки политетрафторэтилена, нанесенные испарением в вакууме:
механизм роста, свойства, применение // Рос. хим. ж. – 2008. – т. LII, № 3. – С. 112-123.
2. Аззам Р., Башара Н. Эллипсометрия и поляризованный свет.//М.: «Мир», 1981.– 583 с.
3. Chegel V. I., Shirshov Yu. M., Kostyukevich S. O. [et al.] Experimental investigations and
computer modelling of the photochemical processes in Ag-As2S3 structures using surface
plasmon resonance spectroscopy // Semiconductor Physics, Quantum Electronics &
Optoelectronics. – 2001. – 4, №4. – P. 301–306.
4. Drude P. Ellipsometrie // Ann. Phys. Chem. – 1890. – 39. - P.481.
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Investigation of nanostructured SERS substrates made by
photolithography and chemical methods
O. Hreshchuk1, V. Dzhagan1, V. Yukhymchuk1, V. Danko1, P. Lytvyn1,
M. Stetsenko1, Iu. Mukha2, N. Vityuk2
1

V. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics of NAS of Ukraine, prosp. Nauky, 41, Kyiv,
03128 Ukraine
E-mail: Hreshchuk@gmail.com
2
Chuiko Institute of Surface Chemistry, NAS of Ukraine, 17 General Naumov Str., Kyiv, Ukraine
Intensive development of surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS) is caused by its
advantages of possibility of detection of low concentration of substances, express analysis, and
identification of molecular structure. SERS thus finds a lot of practical applications in different
scientific areas, such as chemistry, material science, medicine, biology, pharmacology, ecology,
forensic science, and other spheres of human being [1].
SERS effect based on localization of electrical field in the vicinity of metal nanostructures
(NS). Thus it is necessary to develop SERS substrates that possess such parameters as high and
uniform enhancement over the surface, stable in time, simple fabrication, low cost, universality.
Most techniques of SERS substrates fabrication, which give ordered arrays of NS, such as
electronic lithography, molecular beam epitaxy, nanosphere lithography, are expensive and time
consuming. Thus, they are not suitable for commercialization.
A viable alternative could be photolithography. Its advantages are possibility to provide
ordered arrays of NS, reproducibility of the distances between NS, their sizes and shape, as well as
relatively low expenses. Another alternative is substrates realized via colloidal synthesis of metal
nanoparticles (NPs). This method easy and fast in preparation, quite not expensive, allows variation
of type of metal, NP size and shape.
Here, SERS substrates made by photolithography and colloidal methods were characterized
by a complex of scanning electron and atomic force microscope (morphology), UV/VIS
spectrophotometer (surface plasmon resonance), and Raman spectroscopy (enhancement of signal).
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Fig. 1. AFM and SEM images of SERS substrates prepared by photolithography (a) and gold NPs
prepared by colloidal synthesis (b) and their absorption spectra (c) curve 1 and 2 respectively.
It is shown that both methods are effective for producing efficient SERS substrates with
desired characteristics. The lithographic NSs possess highly uniform size and ordering, while for
SERS substrates obtained by deposition of colloidal NPs there is a higher probability of forming hot
spots. Resonance conditions were fulfilled for ―green‖ laser excitation (532 nm) in case of colloidal
NPs and for ―red‖ (671 nm) on arrays of NS prepared by photolithography. Such substrates have
shown high Raman signal enhancement of organic molecules.
1. Sarfo D., Izake E. Fabrication of nanostructured SERS substrates on conductive solid platforms
for environmental application// Crit. Rev. Env. Sci. Tech.-2019.
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Influence of substrate surface refractive index of sensors
based on surface plasmon resonance
G.V. Dorozinsky
V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine,
41 pr. Nauki, 03028, Kyiv, Ukraine
E-mail: gvdorozinsky@isp.kiev.ua
One of the promising optical methods for analysis of various compounds and micro-objects
as well as processes at the molecular level is the refractometric method based on surface plasmon
resonance (SPR) phenomenon. As compared with traditional measuring methods, the SPR-method
provides possibility to study processes of molecular interaction in micrometer-thickness layers in
the real-time scale; low value of the sample volume required for measurements (less than 10 μL);
the method does not require any markers for studying the analyte. The current development of SPR
sensors is based on increased sensitivity and accuracy of measurement. The sensitivity at high
wavelengths depends mainly on the refractive-index contrast between the prism and the analyte,
increasing when decreasing contrast [1]. Actually, the relationship between the sensitivity and the
prism refractive index does not only exist in the region of long wavelengths, but it is also valid at
smaller wavelengths. Furthermore, this relationship is valid for spectral sensitivity as well as
angular sensitivity. At the same time, the reduction of the refractive index of the prism leads to a
decrease in the dynamic range of measurement due to the fact that the minimum resonance
characteristics are shifted toward larger reflection angles. Thus, increasing the sensitivity by
reducing the prism index refraction requires a narrowing of the dynamic range. Therefore, we
proposed an alternative approach, which consisted of a gradient of refractive index near the surface
of the prism, which was verified by numerical simulation and determination of the effect of the
thickness of the surface layer and its refractive index on the response of the SPR sensor and its
sensitivity.
Estimation of the SPR sensor response and sensitivity, i.e., the angular shift of the minimum
of the reflection characteristic R(θ), was performed by plotting the theoretical curve R(θ) for a
multilayer system ―prism (glass) –surface dielectric layer – metal layer – ambient medium‖
illuminated with p-polarized monochromatic incident radiation for the following analytes: distilled
water (n=1.33180) and low concentration solution (n=1.33181). In this system, the prism
(np=1.6154) provides necessary conditions for SPR observation: total internal reflection at the
boundary metal layer – analyte. Near the surface of the metal layer with the optimal thickness 50
nm, surface plasmons are excited by p-polarized monochromatic light with the wavelength λ=650
nm. For modeling, as a material of the metal layer we chose gold, since it provides the least halfwidth of the reflection characteristic due to its high conductivity. The thickness of the surface
dielectric layer varied within the fading field of the surface plasmon, ie from 0.01λ to λ. The
refractive index of this layer varied within from 1.45 to 0.98np. The reflection characteristics R(θ)
were calculated as functions of the angle of incidence by using the Fresnel formulae and
mathematical formalism of the Jones scattering matrixes [2] and the method described in [3]. The
sensor response was determined as a difference between the values of angular positions for
reflection characteristics minima of distilled water and low concentration solution. Sensitivity was
determined as the ratio of resonance angle shift Δθmin to the change in the refraction index of the
analyte that causes this angular shift [5]. Also, an increase in the steepness of the left slope of the
resonance characteristic was taken into account. The plot of the sensitivity dependence on the
thickness of the surface layer (Fig.1) for three values of its refractive index (1.45(0.90n p), 1.51
(0.93np) and 1.58 (0.98np)) showed that the closer the refractive index of the surface layer to the
value of the refractive index of the analyte, the higher the sensitivity of the SPR sensor.
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Fig.1. Dependence of the sensitivity of the SPR sensor on the thickness of the surface layer of the
prism for the three values of its refractive index (1.45, 1.51 and 1.58).
Thus, the results of numerical modeling of the sensitivity of SPR sensors with a reduced
refractive index of the surface layer of prisms showed that the presence of such a layer leads to an
increase in sensitivity, provided that the refractive index is close to the refractive index of the
analyte.
1. Shalabney, A. Sensitivity-enhancement methods for surface plasmon sensors / A. Shalabney,
I. Abdulhalim // Laser Photonics Rev. – 2011. – Vol. 5, No.4. – P. 571-606.
2. Аззам Р., Башара Н. Эллипсометрия и поляризованный свет. // М.: «Мир», 1981. – 583
с.
3. Chegel V. I., Shirshov Yu. M., Kostyukevich S. O. [et al.] Experimental investigations and
computer modelling of the photochemical processes in Ag-As2S3 structures using surface
plasmon resonance spectroscopy // Semiconductor Physics, Quantum Electronics &
Optoelectronics. – 2001. – 4, №4. – P. 301–306.
4. Homola, J. Surface plasmon resonance sensors based on diffraction gratings and prism
couplers: sensitivity comparison / J. Homola, I. Koudela, S. S. Yee // Sensors and Actuators B.
– 1999. – Vol. 54. – P. 16-24.
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Регулювання позиції ЛППР нанооболонок золота шляхом
керованого синтезу
П.В. Демидов, А.М. Лопатинський та В.І. Чегель
Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, пр. Науки, 41, Київ
03028, Україна
E-mail: vodimed@ukr.net
Можливість створення наносистем із плавною перебудовою оптичних
властивостей є важливою для ряду застосувань у галузях нанооптики та
наномедицини. Зокрема, широкі можливості для перебудови спектральних
властивостей поглинання та розсіяння світла надають наноструктури високопровідних
металів, що підтримують явище локалізованого поверхневого плазмонного резонансу
(ЛППР). Традиційними методами керування оптичним властивостями плазмонних
наноструктур є контроль їх форми та розмірів. Разом з тим, такі підходи часто є надто
затратними з точки зору складності хімічного синтезу або вартості необхідного
літографічного устаткування. В цій роботі вивчалася можливість перебудови ЛППРвластивостей гібридних наноструктур типу «срібне ядро-золота оболонка» в
колоїдних розчинах шляхом зміни концентрацій компонентів синтезу, а також
досліджувалася стабільність оптичних властивостей таких наноструктур у часі.
Базуючись на методі синтезу золотих нанооболонок шляхом реакції
гальванічного заміщення на срібних наносферах у якості шаблонів [1], було
синтезовано колоїдні розчини золотих нанооболонок із різним ступенем заміщення
срібла золотом і досліджено зміну їх оптичних властивостей із часом. Срібні
наносфери отримувались шляхом синтезу зародкових наночастинок діаметром 5-10 нм
і подальшим їх нарощуванням. В ході дослідження було встановлено, що збільшення
концентрації іонів золота в розчині срібних наносфер призводить до червоного зсуву
хвильової позиції ЛППР (рис. 1), а також до уширення спектру екстинкції світла.
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Рис. 1. Залежність хвильової позиції ЛППР від концентрації іонів золота в розчині із
часом.
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Також було досліджено зміну хвильової позиції та інтенсивності смуги ЛППР
синтезованих колоїдних розчинів через 1, 3, 7 днів після приготування при зберіганні
в темряві при температурі 4 °С. Для перших 5 розчинів (із вмістом від 0 до 160 мкл
HAuCl4) спостерігалися висока стабільність інтенсивності та хвильової позиції смуги
ЛППР в часі (рис. 1).
Стабільність в часі ЛППР-властивостей розчинів під номерами 6-9, що
відповідає додаванню 200-320 мкл HAuCl4, є недостатньою. А саме, спостерігалися
зменшення хвильової позиції та інтенсивності смуги ЛППР (рис. 1), що візуально
виявлялися у знебарвленні колоїдних розчинів та появі осаду. Ймовірною причиною
вказаних змін є недостатня колоїдна стабільність розчинів, що призводить до агрегації
та випадіння в осад металевих наночастинок.
Розроблений підхід забезпечує контрольований тюнінг хвильової позиції ЛППР
в діапазоні від 400 нм до 668 нм. Разом з тим встановлено, що колоїдні розчини з
хвильовою позицією ЛППР більш ніж 600 нм потребують підвищення колоїдної
стабільності.

1. A.M. Lopatynskyi , V.K. Lytvyn , I.V. Mogylnyi , O.E. Rachkov , O.P. Soldatkin and V.I.
Chegel. Smart nanocarriers fordrug delivery: controllable LSPR tuning // 2016 Semiconductor
Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics, 19, P. 358-365.
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Плазмонне підсилення поглинання інфрачервоного
випромінювання в тонкому шарі InSb
Ю.М. Лящук1, В.В. Коротєєв2
1, 2

Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, пр. Науки, 41, Київ
03028, Україна
E-mail: yulashchuk@gmail.com
Антимонід індію є базовим матеріалом для створення детекторів інфрачервоного
випромінювання на міжзонних переходах. Особливістю цього матеріалу є мала ширина
забороненої зони – Eg  0.17 - 0.2 еВ (в залежності від температури), дозволяє детектувати
випромінювання з довжинами хвилі, що потрапляють в атмосферне вікно прозорості 3-5 мкм.
Також, в цього матеріалу характерний високий квантовий вихід, що дозволяє досягнути
хорошої чутливості детекторів побудованих на його основі. Серед недоліків можна виділити
необхідність охолодження до низьких температур та потребу в періодичній перекалібровці
таких детекторів [1, 2].
Значного покращення ефективності таких детекторів можна досягнути
використовуючи плазмонні елементи [3], що дозволяє як зменшити відбивання
(антивідбиваючий ефект) так і значно збільшити поглинальну здатність завдяки ефектам
ближнього поля.
Основною ідеєю нашої роботи є збудження плазмонного резонансу в області краю
міжзонного поглинання в InSb. Геометрія розглядуваної модельної структури схематично
зображена на Рис. 1.

Рис. 1. Геометрія плазмонної структури.
Структура складається з надтонкого шару InSb з товщиною D=200 нм, з нанесеною на
поверхню металевою ґраткою товщиною смужки d, шириною b, та періодом a.
Припускається що на структуру падає плоска монохроматична електромагнітна хвиля,
поляризована перпендикулярно до смужок ґратки. Електродинамічні розрахунки поглинання
проводилися в рамках розвинутого в роботі [4] підходу до задачі взаємодії
електромагнітного випромінювання з гібридними напівпровідниковими структурами з
плазмонними елементом у вигляді металевої ґратки. Для обчислення поглинання в підкладці,
в моделі використовувалася комплексна, залежна від частоти діелектрична проникність
 ()   ()  i () , що описує внесок між зонних переходів в поглинання [5]. Вона
задається наступними виразами
 ()   0  A 2  1  x  1  x (1  x) ,





 ( )  A x  1  ( x  1) / x 2 ,
де x   / E g , A  2.6 ,   16 .
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Для опису частотної дисперсії провідності металу використовувалася модель ДрудеЛоренца  ()   0 /(1  i ) , де  0 – статична провідність,  – час релаксації імпульсу.
Параметри ґратки були підібрані таким чином, щоб на частотах які відповідають
атмосферному вікну 3  5 m в ґратці спостерігався локальний плазмонний резонанс. Це
дозволяє сконцентрувати електричне поле падаючої хвилі в ближній зоні металевих смужок і
таким чином значно збільшити поглинання такої структури. Цей ефект проілюстровано на
графіках спектрів поглинання на Рис. 2.

Рис. 2. Ілюстрація впливу плазмонного резонансу на поглинання в тонкому шарі InSb.
Товста крива – спектр поглинання в пластинці InSb товщиною D  200 нм , без нанесеної на
поверхню металевої ґратки. Штрихова крива – сумарне поглинання в структурі з нанесеною
металевою ґраткою. Тонка крива – поглинання лише в шарі InSb, на який нанесена ґратка.
Розрахунки були проведені при наступних параметрах ґратки:  0  6.0  1016 c 1 ,
  0.1пс , товщина смужок ґратки d  60 нм , ширина b  0.8 мкм період a  1 мкм .
З Рис. 2 видно, що наявність плазмонного покриття дозволяє збільшити поглинання з
майже 4% до більш ніж 20%. При цьому плазмонний максимум лежить всередині
атмосферного вікна прозорості. Серед недоліків такої структури варто зазначити, що
сумарне поглинання, з врахуванням ґратки, досягає маже 30%, тобто третина
електромагнітної енергії йде на паразитні омічні втрати в ґратці.
1. Rogalski A. Infrared detectors: an overview // Infrared Physics & Technology.-2002.-43,
N3-5-P. 187-210.
2. Downs C., Vandervelde T. Progress in infrared photodetectors since 2000 // Sensors.-2005.13, N 4.-P. 5054-5098.
3. Jiayi Ding, Xiaoshuang Chen, Qian Li, Honglou Zhen, Youliang Jing, Han Wang, and Wei
Lu. The enhanced infrared absorption of quantum well infrared photodetector based on a hybrid
structure of periodic gold stripes overlaid with a gold film // Optics Communications.-2014.328, -P. 91-95.
4. Лящук Ю.М., Коротєєв В.В. Теорія детектування терагерцового електромагнітного
випромінювання в гібридних плазмонних структурах з дрейфуючим електронним газом//
Український фізичний журнал.— 2017.— 62, №10.— С. 883–896.
5. Кардона М. Основы физики полупроводников /3-е изд. – М.: ФИЗМАТЛИТ 2002. –
С.244.
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Дослідження швидкодії фотоприймального пристрою в складі
модельної системи лазерного далекоміра
А.В. Федоренко
ІФН ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, пр. Науки, 41, Київ 03028, Україна
E-mai: aaartemaa@gmail.com
З розвитком техніки в цілому та зокрема далекометрії, характеристики, якими повинні
володіти далекоміри, постійно зростають [1]. Для забезпечення необхідних робочих
характеристик цих пристроїв [2] надзвичайно важливо створення фотоприймачів з
оптимальними параметрами.
Вимога до швидкодії фотодіода пов’язана з блоком вимірювання часових інтервалів
імпульсного далекоміра. Відстань до цілі визначається за передніми фронтами СТАРТ
імпульсів від вихідного (лазера) випромінювання та передніми фронтами СТОП імпульсів
від відбитого від цілі випромінювання. Оцінки точності вимірювання відстані до цілі менші
1 м вимагають можливість реєстрації передніх фронтів імпульсів порядку 1х10 -9с.
Конструкція швидкодіючих фотодіодів для довжини хвилі 1,54-1,55 мкм детально
розглянута в [3], в роботі [4] наведене схемне рішення та результати роботи
фотоприймального пристрою на основі германію.
До важливих параметрів фотоприймального модуля лазерного далекоміра, які слід
мінімізувати або оптимізувати при виготовленні дослідного зразка слід віднести наступне:
1.
Рівень шуму фотодіода та підсилювача в значній мірі обумовлюється його
темновим струмом. Відомо також (дивись [3] та табл. 1), що темновий струм фотодіода
експоненціально залежить від температури, тому фотодіод та підсилювач фото приймальної
системи повинен розміщуватись у спеціальному корпусі з охолодженням.
2.
Забезпечення необхідної швидкодії системи фотодіод-підсилювач шляхом
оптимізації R-C ланцюжка фотодіода.
3.
Максимум спектральної характеристики фотодіода повинен співпадати або
бути близьким до робочої довжини хвилі лазерного випромінювання, що забезпечує робочі
характеристики системи.
В Інституті фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України історично
розвивається напрям виготовлення фотоприймачів на основі Ge фотодіодів, сформованих
дифузійним способом, що зумовлює малі шуми (високу чутливість) та малий темновий
струм.
Дослідний зразок германієвого p-i-nфотодіода, виготовленого за дифузійною
технологією, з активно площею 5 10-3 см2, випробуваний на швидкодію в фотодіодному
режимі з напругою зворотного змішення -9В. Електрична схема дослідження наведена на
рис.1.
Джерелом
оптичного
сигналу
був
hν
імпульсний лазерний випромінювач з робочою
довженною хвилі λ=1,535 мкм. Вихідна
С
ФД
потужність сигналу зменшуваласьза допомогою
Б
-3
1 нейтральних сітчастих фільтрів до рівня 2 10 Вт.
1 На рис.2 наведена типова крива кінетики відгуку
Rн
Осц.
фотодіода при навантажувальному опорі 47Ом.
Час релаксації τ становить 5,8 10-8с.
Рис.1 Електрична схема живлення
фотодіода при вимірюванні кінетики
йогофотовідгуку: Б – джерело живлення
(крона 6f22), Осц – високочастотний
осцилограф типу OwonPDSseries
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Рис. 2 Типова крива кінетики відгуку фотодіода при навантажувальному опорі 50
Ом.Масштаб:по горизонталі - час 10-7с, по вертикалі –0,5мВ

Загалом потреба в швидкодіючих фотоприймачах в інфрачервоній області спектру
спостерігається не лише в далекометрії. Застосування подібного p-i-nфотодіода можливо
наприклад в складі спектрометра на основі поверхневого плазмонного резонансу «Плазмон».
Що в комплексі з лазером відповідного спектрального діапазону може дати нові можливості
для ряду досліджуваних зразків.
Сучасні системи прицілювання бронетанкової техніки передбачають високонадійні
лазерні далекоміри, які працюють в інфрачервоному діапазоні випромінювання і
забезпечують на відстані 9,9 км похибку ±10 м [5]. Результати досліджень підтверджують
працездатність дослідних зразків германієвих фотодіодів в умовах модельної системи
«лазерний імпульсний випромінювач – фотоприймач» з необхідною швидкодією.
1. Molebny V., ―Laser radar: historical prospective—from the East to the West,‖/ Vasyl Molebny,
Paul McManamon, OveSteinvall, Takao Kobayashi, Weibiao Chen // Opt. Eng. 56(3), 031220
(2016), doi: 10.1117/1.OE.56.3.031220.
2. Федоренко А.В. Вимоги до фотоприймальних пристроїв сучасних лазерних далекомірів
/ А.В. Федоренко / Конференція молодих вчених з фізики напівпровідників
"Лашкарьовські читання 2018" з міжнародною участю, Київ, 2018. – 99-100 с.
3. Капассо Ф., Пиресолл Г., Поллак М. и др. Техника оптической связи: Фотоприемники. –
Пер. с англ. / Подред У. Тсанга. – М.: Мир, 1988. – 526 с.
4.Абдулаев О.А., Д.М. Ёдгорова, А.В. Каримов, Ш.М. Кулиев. Высокочуствительный
фотоприемник на основе германиевой двухбарьерной структуры с эффектом смыкания //
Технология и конструировании в электронной аппаратуре, 2015, №4 – с.24-27
5. А.Р. Глущенко, В.И. Гордиенко, А.А. Бурковский, А.В. Бурак, В.Н. Замосенчук, Г.Я.
Соловьев. Лазерные системы танковых прицелов// Черкаси -2009. – С. 283-285
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Equilibrium and dynamic properties of dielectric polarization of
chlorobenzene-n-butyl alcohol system
S.T. Azizov, O.A.Aliev, R.G.Abaszade
Institute of Physics, National Academy of Sciences of Azerbaijan, 131 H.Javid ave., Az1143,
Baku, Azerbaijan,
E-mail: samir_azizov@mail.ru
Abaszade@gmail.com
The equilibrium and dynamic properties of the dielectric polarization of chlorobenzene-nbutyl alcohol system have been investigated. According to the dielectric data, a system state
diagram was plotted. The studied solution structure above the liquidus line is characterized by a
clear microheterogeneity, which manifests itself in the existence of open hydrogen-bonded chains
of alcohol and chlorobenzene molecules. Cyclic multimers are absent in the entire concentration
range, which is due to the proton – acceptor behavior of chlorobenzene molecules. In the liquidus –
solidus interval, the molecular motion in the liquid solutions is highly cooperative. Turning to the
temperature region below the solidus, the samples enriched with alcohol were easily supercooled
and hardened in the form of glass. For the samples rapidly cooled to the liquid nitrogen temperature,
heating caused devitrification and restoration of the supercooled state. At temperatures close to
120 ° C, the spontaneous crystallization occurred, which is proved by the abrupt reduction of ε' to a
value that is lower than that of ε' for glass, and the abrupt growth of ε 'at the melting point.
The dielectric constant ε' and the absorption indices of ε" of chlorobenzene - n - butyl alcohol
solutions were measured at frequencies of 0.008; 0.04; 0.20; 0.50; 1.5; 5.0; 7.5 MHz (from 20 to
150° C); 25; 50; 500; 1000; 3000; 7500; 14000 MHz (from 20 to 40° C) with the alcohol content in
molar fractions x = 0.000; 0.270; 0.526; 0.769; 1.000. The low-frequency measurements were
performed by the inductively coupled circuits method [1]. In the decimeter range, the transformer
modification of the short-circuited line method [2] was used, in the centimeter range, the variable
thickness method was [3].
The error of εо , ε' and ε" was averaged ± 1%; the largest error ε" ± (5 - 7)% was at the shortwave edge of the kumeter range At low frequencies, the contribution of conduction losses to the
total absorption was taken into account.
The preliminary information and interaction nature between the system components were
obtained from the state diagram, which was based on the equilibrium dielectric data according to
the method [4].

1. L.M. Imanov, Y.M. Abbasov, Russian Journal of Physical Chemistry, 39, 3044, 1965.
2. E. Salaev, E. Gasimov, S.T. Azizov, Ch. O. Qajar , Turkish journal of Physics, 1998, 5, 389393.
3. Ya.Yu. Akhadov, Dielectric Parameters of Pure Liquids: A Handbook (Izd. Mosk. Aviats.
Inst., Moscow, 1999) [in Russian].
4. S.T. Azizov, O.A.Aliev, R.G.Abaszade, International Journal of Latest Research in Science
and Technology, Vol.5, pp.58-62, 2016.
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Aluminum surface modification for further synthesis of photocatalytic
active coatings
L.S. Khoroshko, A.V. Baglov
Belarusian State University of Infomatics and Radioelectronics, 6 P. Browka Str., Minsk 220013,
Republic of Belarus
E-mail: L_Khoroshko@bsuir.by
Photocatalytic active coatings based on the semiconductors are effective for the
decomposition of organic dues [1, 2]. Sol-gel coatings for the photocatalysis formed on the porous
anodic alumina films and microstructured surfaces (using the photolithography and chemical
etching, for example) demonstrate higher photocatalytic activity [3]. Microstructuring of the
aluminum only by chemical etching let obtain sponge-like sublayer on the surface and form the
films which hasn’t good adhesive properties to planar substrates. In this work we describe the most
simple and effective procedures for the obtaining microstructured aluminum surfaces.
Aluminum A5 and A0 was used as initial material. Anodizing was carried on in the
phosphoric (1,0 M) and oxalic acid (0,3 M) in potentiostatic mode at 100 and 60 V respectively.
There was two methods to obtain microstructured surfaces. In the first case, photoresist layer with
the predetermined pattern were put on the substrate and pre-baked before anodization. Anodic
oxidation was provided through the open windows in photoresistive mask, and then the photoresist
was removed. In the second case, photoresistive mask was formed on the porous anodic alumina
surface planarized with titania xerogel [3], then anisotropic chemical etching was performed in the
mask windows.
In both cases, final microstructures are represented stripes of the porous anodic alumina,
which interspersed with aluminum or with the etching grooves. On Fig. 1 a shown substrate
fragment obtained according the second way. On the Fig. 1 b there is scanning electron microscopy
(SEM) image of the vertical wall edge of the etched area. Active leaking of the etchant under the
photoresistive mask leads to the formation of the rough (―ragged‖) edge. Titania xerogel fragments
are taken off from particularly etched anodic alumina, substrate after photoresist removing looks as
a sponge.

Fig. 1. Substrate fragment with the porous anodic alumina stripe (a) and SEM image of the vertical
wall edge of etched area (b)
More simple procedure of microstructuring is chemical etching. We provide chemical
etching of the A0 aluminum foil in the solution consist of hydrochloric acid with indicative adding
of the copper chloride. Etching was carried out for 0.5–5 min at room temperature. After ethching
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foil were washed in the distilled water for 30 s and dried at 60 °C in airflow. The microstructured
surfase of the sample surface obtained by the SEM is shown in Fig. 2.

Fig. 2. Surface view of aluminum substrate etched for 1 min (a) and 4.5 min (b)
Surface regions with pores of different depths forms after 0.5 min of etching. The pores are
so deep and located in groups of the order of 200x200 мm in lateral size. After larger etching times
the penetration in depth of the pores without significant undercutting the side owing to the process
anisotropy was observed. The etched surface layer has a sponge-like structure with 12–15 мm pores.
Impurities presenting in the commercial aluminum can perform as seeds for the pore formation
during etching. The thickness of foil samples was measured in 5 points by the digital micrometer
iGaging 0-1 before and after etching. The etching rate were about 25 мm/s thus providing
regulation of the thickness of etched layer by an appropriate choice of the etching time.
Formation of a developed microrelief on aluminum surface is possible by simple chemical
etching without a use of expensive equipment and complex manufacturing operations. However,
complicated specified pattern can be obtained using the described photolithography processes.
If then these substrates will be using for the photocatalytic coatings synthesis, the same
asperity of the substrate can promote the formation of a surface with a larger effective area and
increase the efficiency of catalytic processes.
1. M. Zhukovskiy, O. Linnik, N. Smirnova, L. Khoroshko, A. Asharif, N. Gaponenko. Influence
of the morphology of porous anodic alumina films on photocatalytic activity of titania sol-gel
derived inside them // Physics, Chemistry and Application of Nanostructures: proc. of the Int.
conf. «Nanomeeting-2013». – P. 506–508.
2. A.V. Baglov, L.S. Khoroshko. Photocatalytic properties of titania formed on porous anodic
alumina by sol-gel method // Proc. of the XIII Int. Conf. «Electronics and Applied Physics». –
P. 73–74.
3. A.V. Baglov, L.S. Khoroshko, N.M. Denisov. Photocatalytic activity of nanostructured
semiconducting metal oxides fabricated on microstructured aluminum foil // Physics,
Chemistry and Application of Nanostructures: proc. of the Int. conf. «Nanomeeting-2017». – P.
279–282.
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Impact of a stabilizer on a photostability of CdTe quantum dots
incapsulated by CaCO3 matriх
D. Vorontsov1, G. Okrepka2, Y. Khalavka1
1

Institute of Biology, Chemistry and Bioresources, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National
University, 2 Kotsjubynskyi St., Chernivtsi, 58012, Ukraine.
E-mail: levvoron1@gmail.com
2
Bukovinian state medical university, 2, Theatralna sq., Chernivtsi, 58012, Ukraine.
Recently the semiconductors’ nanoparticles have become attractive and perspective material for
optoelectronics, and can be applied in different branches of industry as the concentrators for solar
batteries and pixels for displays due to their higher photostability than organic dyes and tunability
of color [1]. But these applications require solid-state matrix with incapsulated quantum dots. Last
time many authors published their researches about incorporation of quantum dots into the glass [2],
polymers [3], salts [4]. But an important problem is to combine the properties of nanoparticles with
the characteristics of host matrix.
It`s known that photooxidation of nanoparticles strongly depends on the air oxygen. Using of
protection hydrophobic polymer shell or using of inert environment can decrease this negative
impact, but it’s not always possible. A stabilizer plays very important role in a protection of the
nanoparticles. Depends on stabilizer, the properties of nanoparticles change drastically, so, we
suggest that a stabilizer can impact on a photostability of nanoparticles.
To prove this theory, we chose two sulfur-containing stabilizers: L-Cysteine and thioglycolic
acid (TGA) for synthesis of CdTe nanoparticles with average diameter 2.5 nm. Quantum dots were
incapsulated in CaCO3 matrix by co-precipitation technique [5]. On Fig. 1 a spectrum of the
changes of an integral intensity of PL of the composites are represented.

Fig. 1. Changes of integral PL intensity of CdTe nanoparticles in CaCO3, stabilized by LCysteine (a) and TGA (b).
Despite a fact that L-Cysteine has lower adhesion to a surface of CdTe nanoparticles the
photostability of CaCO3:CdTe-(L-Cysteine) is higher than the photostability of CaCO3:CdTe(TGA). This fact can be explained by great antioxidant properties of L-Cysteine. We exclude an
impact of CdS shell of QDs due to low time of heating, so photostability are determined by a
stabilizer on a surface only.
On Fig.2 PL spectra before and after irradiation are shown. We observed that in both occasions
there is a red shift, but value of it for CaCO3:CdTe-(L-Cysteine) is lower than for CaCO3:CdTe(TGA) that also proves its antioxidant properties.
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Fig. 2. PL spectra of CaCO3:CdTe-(TGA) (a) and CaCO3:CdTe-L-Cysteine (b) before (solid line)
and after (short dotted line) irradiation
So we can conclude that using L-Cysteine drastically increases a photostability of CdTe
quantum dots and can be used for prolongation of time of their using. Also, L-Cysteine is cheaper
and more environmentally friendly than TGA that also make it an attractive stabilizer.
1. Frecker T., Bailey D., Arzeta-Ferrer X., McBride J., Rosenthal S. Review—Quantum Dots
and Their Application in Lighting, Displays, and Biology // ECS Journal of Solid State Science
and Technology.-2016.-5, N 1.-P. R3019-R3031.
2. Padilha L., Neves A., Cesar C., Barbosa C., Brito Cruz C. Ultrafast optical switching with
CdTe nanocrystals in a glass matrix // App. Phys. Lett. – 2004.-85, N 15-P. 3256-3258.
3. Doskaliuk N., Khalavka Y., Fochuk P. 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 // Nanoscale Research Letters.-2016.-11, N 1.-P. 1-8.
4. Kalytchuk S., Adam M., Tomanec O., Zbořil R., Gaponik N., Rogach A. Sodium Chloride
Protected CdHgTe Quantum Dot Based Solid-State Near-Infrared Luminophore for LightEmitting Devices and Luminescence Thermometry // ACS Photonics.-2017.-4, N 6.-P. 14591465.
5. Zhang Y., Chang Y., Song Z., Zhang T., Liu Q., Zhong H., Jiang Y. High luminescent
aqueous CdZnTe QDs incorporated in CaCO3 for excellent color-rendering // J. Alloys Compd.–
2017.-712.-P. 543-548.
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Застосування штучних нейронних мереж в задачах
атомно-силової спектроскопії
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Методики атомно-силової спектроскопії на сьогоднішній день широко
використовуються у цілому ряді наукових досліджень. Зокрема, вони знайшли застосування
у матеріалознавстві та біомедичних дослідженнях, де навіть з’явився окремий напрям –
механобіологія [1], що вивчає як фізичні силові взаємодії і механічні властивості білків,
клітин та тканин впливають на передачу сигналів, розвиток, поділ клітин, перебіг
захворювань, та ін. Проте слід зауважити, що існує значний розрив між використанням
методів атомно-силової спектроскопії в академічних і фундаментальних дослідженнях та їх
впровадженням, наприклад, у виробництво, з метою контролю технологічних процесів, чи
застосуванням у клінічній біомедичній діагностиці. Причиною цьому є значна складність
аналізу та обробки силових кривих навантаження-розвантаження (рис. 1), які отримуються
шляхом керованої взаємодії вістря зонду атомно-силового мікроскопу із поверхнею, а також
визначення фізичних параметрів поверхні досліджуваних зразків шляхом застосування
різноманітних математичних операцій та фізичних моделей. Наявність цих проблем а також
значні об’єми інформації, яку потрібно правильно аналізувати та інтерпретувати, роблять
реалізацію методик атомно-силової спектроскопії складним завданням навіть для
підготовленого спеціаліста а отже їх застосування поза науковими лабораторіями практично
неможливе.

Рис.1 Приклад даних отриманих з допомогою атомно-силової спектроскопії – криві
навантаження та розвантаження
В значній мірі спростити та зробити атомно-силову спектроскопію доступнішою
можна шляхом застосування штучних нейронних мереж (ШНМ). При такій реалізації дана
методика не потребуватиме наявності висококваліфікованого персоналу, достатньо буде
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просто подати на вхід програми отримані дані силової взаємодії зонду з поверхнею (силові
криві навантаження-розвантаження) і нейронна мережа самотужки їх опрацює та поверне
оператору фізичні параметри досліджуваної поверхні.
В цій роботі задача навчання ШНМ була вирішена шляхом застосування пакету
прикладних програм та мови програмування MATLAB. Їх функціонал дозволяє
реалізовувати як всі необхідні операції над масивом вхідних даних, так і власне навчання
нейронних мереж із можливістю їх детального налаштування та аналізу. Отримані дані
атомно-силової спектроскопії спочатку оброблялися, виконувалось відсіювання не
інформативних кривих навантаження-розвантаження, усувались апаратні шуми і після цього
шляхом застосування фізичних моделей визначалися потрібні фізичні параметри поверхні.
Після цього здійснювалось навчання ШНМ на оброблених силових кривих навантаженнярозвантаження та отриманих раніше фізичних параметрах досліджуваної поверхні. Отримана
таким способом нейронна мережа дозволяє отримувати дані про властивості поверхні без
необхідності щоразу застосовувати складні алгоритми обробки даних, як то лінеаризація,
підбір правильної фізичної моделі, оцінка похибок а отже забезпечує універсальність та
простоту застосування методики атомно-силової спектроскопії. Окремо слід відзначити, що з
допомогою штучних нейронних мереж можна здійснювати не тільки розпізнавання сигналів
та зображень, а й вирішувати регресійну задачу, коли по набору вхідних числових значень
прогнозується ряд вихідних даних.
Таким чином задача використання ШНМ в методиках атомно-силової спектроскопії є
безумовно актуальною і її розв’язання дозволить значно розширити можливості їх
використання в ряді досліджень у таких галузях як медицина, матеріалознавство, фізика
твердого тіла, електроніка, та багатьох інших.
1. Krieg M., Atomic force microscopy-based mechanobiology / M. Krieg, G. Flaschner, D.
Alsteens, B. M. Gaub, W. H. Roos, G. J. Wuite, H. E. Gaub, C. Gerber, Y. F. Dufrene, D. J.
Muller // Nature Reviews Physics. — 2018. — V., No. — P. 1.
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The scaling rule of the diameter depending on the number of the
nanotube atoms formed by wrapping 2D atomic sheet
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Monolayer graphene, the first 2D atomic material, is the thinnest material (0.345 nm thick),
carbon atoms of which are arranged in a hexagonal structure [1, 2]. A nanotube could be obtained
by wrapping a 2D sheet or a single atomic sheet. The wrapped nanotubes from 2D atomic sheets, i.e.
graphene, boron nitride sheets can be applied for smart packaging of foods, drugs, etc. to grasp their
quality (freshness, visible changes in color, microbial growth, etc.) instead of traditional packaging
techniques, as well as in nanocomposites, biomedical, medical and other devices.
For different applications it is important to obtain wrapped nanotubes with desired parameters,
electrical properties, etc. So, it is actual obtaining nanotubes with desired structures, i.e. edges
(zigzag, chiral and armchair), walls (single wall and multiwall nanotube), diameters (nanosized) and
conductivities (metallic and semiconducting).
The nanotubes with different conductivities (metallic, semiconducting), structures (single wall
and multiwall nanotubes, zigzag, chiral, armchair) and sizes (nanosized diameter (0.3 nm and more),
length (a few dozen nm and more)) are obtained by wrapping 2D atomic sheets at different angles.
A single wall nanotube are obtained by wrapping a single atomic sheet, i.e. monolayer
graphene sheet, while multiwall nanotube - by wrapping more than one atomic sheet, i.e. a few
layer or multiple graphene sheets at any axis [3].
Nanotubes with different conductivities are obtained by wrapping 2D atomic sheets at different
angles, i.e. metallic (zigzag, chiral and armchair), semiconducting (chiral and zigzag) and insulating
nanotubes. In case of indices of (5, 2), metallic nanotubes are obtained (Fig. 1 a), while in case of (5,
3) - semiconducting nanotubes (Fig. 1 b).
One of the most important issues is obtaining high quality nanotubes with desired parameters,
electrical properties, etc. with the scaling of the diameter (up to subnanometer size).
The dependences of the diameters on the number of the atoms (Fig. 1) of both metallic and
semiconducting nanotubes of the same length is built by calculations [3].
The analyses of the obtained curves show that the change in wrapping angle changes not only
the conductivity, but also the number of the atoms forming the nanotube. The number of atoms of
metallic and semiconducting nanotubes decreases by decreasing the nanotube diameter. It can be
seen from the curves that different amounts of atoms are needed to form metallic and
semiconducting nanotubes.
Besides, according to the curves certain number of atoms are needed for obtaining metallic
chiral (Fig 1 a, curve 1), zigzag (Fig 1 a, curve 2), armchair (Fig 1 a, curve 3) and semiconducting
chiral (Fig 1 b, curve 1 and 2) and zigzag (Fig 1 b, curve 3) graphene nanotubes. For example, up to
676 atoms (Fig. 1 b, curve 1) are necessary for obtaining semiconducting chiral nanotube, 32 atoms
- semiconducting zigzag (Fig. 1 b, curve 3), and 200 atoms - metallic chiral (Fig. 1 a, curve 1), 46
atoms - metallic zigzag (Fig. 1 a, curve 2), 28 atoms – metallic armchair (Fig. 1 a, curve 3) at ~ 1
nm in diameter.
More atoms are required for forming semiconducting nanotubes than atoms for forming
metallic ones (Fig. 1), while the number of atoms for forming metallic and semiconducting zigzag
nanotubes is almost the same (24 - 58 at 0.3 - 1.2 nm). The smallest number of atoms (12 - 38 at 0.3
- 1.4 nm) is required for forming metallic armchair nanotubes, while forming semiconducting
armchair nanotubes is impossible.
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Fig. 1. Dependences of the diameters on the number of atoms of a) metallic and b)
semiconducting nanotubes.
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Розробка систем управління та контролю з використанням однокристальних
мікроконтролерів (МК) переживає справжній бум. Такі системи використовуються
практично в усіх сферах життєдіяльності людини, і кожен день з'являються все нові області
застосування цих пристроїв. В останній час у зв'язку з розвитком електроніки та
схемотехніки розширюються також можливості МК, що дозволяє ефективно виконувати
багато важливих завдань таких, як обробка аналогових та цифрових сигналів.
На сьогоднішній день в оптоелектроніці МК витісняють схемотехнічні рішення на
основні жорсткої логіки. Такий підхід дозволяє значно знизити витрати на індикаторні
пристрої та підвищити їх надійність. Суттєвою складовою надійності засобів відображення
інформації є використання відповідних елементів індикації. В цьому сенсі незамінними є
напівпровідникові світлодіоди (СД), які мають унікальний комплекс технічних та
електрооптичних параметрів [1].
Метою роботи є створення пристрою шкального подання інформації на основі МК,
призначеного для обслуговування СД індикатора класу точності 1.0.
Побудова засобів індикації на програмованій логіці складається з двох частин –
апаратної та програмної. Зараз існує багато підходів до програмування МК, але програма не
зможе функціонувати ефективно, якщо апаратна частина не буде спроектована та
побудована належним чином.
В основу розробки покладений МК Intel 8051, який добре себе зарекомендував в різних
застосуваннях, і вже досить довгий час залишається безсумнівним лідером за кількістю
компаній, що випускають його модифікації. Відповідно це стало стимулом для зниження
собівартості та накопичення технічних напрацювань на його основі.
На рисунку зображено схематичне подання пристрою індикації.
З огляду на інерційність зору для забезпечення сприйняття інформації без спалахів і
«розмазування», необхідно частоту відновлення інформації для індикаторів, що
розміщуються на нерухомих об'єктах треба підтримувати на рівні 100 Гц. Для побудови
пристрою використано двокординатне матричне з’єднання елементів індикації, що є більш
доречним для динамічного формування зображення. Також це значно підвищує надійність
системи в цілому [2]. Матричне з'єднання реалізується шляхом об'єднання в групи з
однойменним загальним електродом тих СД, які розташовані поруч на інформаційному полі.
Виводи загальних групових електродів утворюють одну координату матриці. Друга її
координата - це виходи інших однойменних електродів, об'єднаних у СД з однаковим
номером в кожнійіз груп [3]. Кожен з елементів має свій струмообмежувальний резистор.
Сигнали від МК подаються до матриці шкали 10x10 через блок ключів старших
розрядів (БКСР) та блок ключів молодших розрядів (БКМР). Вони виконують роль
підсилювачів та слугують для підтримки сили струму для кожного СД на рівні 15±1 мА при
динамічному скануванні матриці. БКСР побудований на 10 біполярних pnp-транзисторах, а
БКМР – на 10 npn-транзисторах. До МК підключено два додаткові блоки: кварцовий
резонатор та блок запуску. Кварцовий резонатор працює на частоті 12 MHz і забезпечує
динамічний режим роботи МК. Блок запуску відповідає за початкове скидання МК та запуск
програми.
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Представлена схема дозволяє обслуговувати СД шкалу з великою кількістю елементів, і,
в той же час, є досить мінімізованою, що позитивно впливає на надійність пристрою. В
динамічному режимі шкала працює без значних імпульсних струмових перевантажень
завдяки програмній реалізації двотактної інформаційної моделі [4]. Одночасно це знижує
рівень і звужує спектр електромагнітних завад, які генеруються індикатором. Використання
МК дозволяє реалізувати найбільш універсальну динамічну схему управління. Програма, за
якою працює МК, визначає всі функціональні параметри індикатора та може бути замінена
без переробки апаратної частини пристрою.
Виходячи з того, що пристрій є універсальним, область застосування поширюється на
різні сфери управління технологічними процесами, засобами телекомунікації тощо. Низька
собівартість МК Intel 8051 та його клонів є запорукою економічної ефективності
впровадження таких оптоелектронних шкальних індикаторних пристроїв.
1. Бушма А. В., Сукач Г. А. Светодиодная позиционная шкала – высокоэффективное
средство представления информации в измерительной технике // Измерительная
техника. – 2002. – № 5. – С. 29 – 32.
2. Яблонский Ф. М., Троицкий Ю. В. Средства отображения информации. М.: Высш.
школа, 1985. – 200 с.
3. Бушма А. В. Моделирование процесса возбуждения светодиодных матриц // Известия
высших учебных заведений. Приборостроение. – 2003. – Т. 46. – № 10. – С. 40 – 44.
4. Bushma A.V. Matrix models of bar graph data display for bicyclic excitation of the
optoelectronic scale // Semiconductor physics, Quantum Electronics and Optoelectronics. 2008. – Vol. 11, № 2. – P. 188-195.

78

Лашкарьовські читання – 2019

Вплив НВЧ-опромінення на еситонну фотолюмінесценцію
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Вже тривалий час великий інтерес викликають дослідження монокристалів телуриду
кадмію легованих хлором (CdTe:Cl) з метою виробництва на їх основі детекторів
іонізуючого випромінювання [1, 2]. Для з'ясування можливостей детекторного матеріалу
дуже важливим є вивчення впливів зовнішніх обробок на трансформацію дефектних
комплексів у монокристалах CdTe:Cl, які проявляються в спектрах низькотемпературної
фотолюмінесценції (ФЛ). Дослідження впливу НВЧ-опромінення на трансформацію
домішково-дефектних комплексів монокристалів CdTe:Cl та пошук оптимальних
технологічних режимів є дуже важливим.
В роботі проведені детальні дослідження екситонних смуг низькотемпературної ФЛ
зразків у залежності від різних сеансів НВЧ-опромінення частотою 24 ГГц. Досліджувані
зразки: монокристали CdTe:Cl, вирощені методом Бріджмена. Концентрація хлору в
кристалах NCl = 51019 cм-3.
I-й 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/см2 вихідна потужність була 150 Вт. Час експозиції набирався
часовими інтервалами опромінення по 10 с з інтервалами між опроміненнями 3 хвилини.
При кожному процесі опромінення зміна температури не перевищувала 2 K порівняно з
початковою температурою зразка. Для досліджень ФЛ властивостей досліджувались
монокристали CdTe:Cl, опромінені різною тривалістю: 5, 10, 60 і 120 с.
II-й сеанс НВЧ-опромінення монокристалів CdТe:Cl проводився аналогічно першому
з тривалістю обробок: 0, 10, 30, 90 с. Після кожного сеансу опромінення вимірювались
спектри ФЛ. Після цього зразки піддавались додатковому опроміненню, щоб досягти
наступної необхідної дози.
Комплексний порівняльний аналіз впливу НВЧ-опромінювання на трансформацію
екситонних спектрів ФЛ монокристалів CdTe:Cl, свідчать про ефективну модифікацію
дефектної структури матеріалу. Ефект покращення структурної досконалості монокристалів
при температурах 2 K; 5 K досягається при сеансах НВЧ-опромінення частотою 24 ГГц та
тривалостях 10 с; 30 с відповідно, про що свідчить збільшення інтегральної інтенсивності
екситонної ФЛ. 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 типу можна впливати на структурно-дефектні стани,
які утворилися відразу після вирощування напівпровідникових кристалів, що може бути
альтернативою класичним технологічним обробкам.
1. Корбутяк Д. В. Телурид кадмію: домішково-дефектні стани та детекторні властивості:
монографія, 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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Програмна реалізація збудження світлодіодної матриці
у шкальних індикаторах
А.В. Турукало
НУБіП України, вул. Героїв Оборони, 15, м.Київ, 03041, Україна
E-mail: tyrykalo@gmail.com
Ефективна автоматизація сучасних систем, приладів і технологічного обладнання
заснована на широкому застосуванні засобів мікропроцесорної техніки. Автоматизація
промисловості з використанням мікропроцесорів і мікроконтролерів (МК) швидко
поширюється в найрізноманітніших галузях техніки та охоплює нові сфери.
Невід’ємними елементами автоматизації є пристрої відображення інформації (ПВІ), які
є сполучною ланкою інтерфейсу «людина-машина». Довгий час ці пристрої будувалися на
основі жорсткої логіки, що унеможливлювало перебудову їх структури при необхідності
розширення або корекції функціональних можливостей. Зменшення ціни МК дозволило
створювати ПВІ на основі програмованої логіки (ПЛ) з собівартістю рівня систем на
жорсткій логіці. Засоби на основі ПЛ складаються з двох частин: апаратної та програмної,
що забезпечує високий рівень гнучкості систем. ПВІ на таких принципах можуть швидко
адаптуватися під будь-яку задачу, швидко перебудовуючись з одного алгоритму на інший
без зміни електронної схеми, а лише завдяки перепрограмуванню [1].
Будь-яка система індикації потребує створення інформаційної моделі (ІМ) для
формування зображення, яке передається оператору. ІМ являє собою сукупність відомостей
про стан і функціонування об'єкта управління. Вона є джерелом інформації, на основі якої
оператор формує образ реальної системи й аналізує її роботу, планує діяльність і приймає
рішення за допомогою візуальних повідомлень. В серійній радіоелектронній апаратурі
найбільш часто використовуються дві форми ІМ – позиційна і адитивна [2].
Метою роботи є розробка алгоритму реалізації адитивної ІМ в ПВІ на основі МК.
Оптимальним шляхом побудови програмної частини ПВІ є адитивні динамічні ІМ з
невеликою кількістю тактів, що дозволяє значно підвищити надійність виводу даних для
обробки оператором. Одночасно це знижує рівень електромагнітних завад, які створюються
схемами управління індикаторів та світлодіодним випромінювачем.
Одна з двотактних ІМ для матричного шкального індикатора розмірністю 10Ч10 може
бути подана як [3]
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Згідно цієї ІМ, яка описує формування символу A

D
в динамічному двотактному
ν

режимі, визначаються дві множини елементів ПВІ. Алгоритм реалізації цієї ІМ в пристрої на
МК представлений на рисунку. Протягом першого інтервалу часу t s  t  t s  τ g формуються
коди управляння (КУ) для шин молодших розрядів (4), старших шин молодших розрядів (5)
та КУ старших розрядів (6). Далі формуються КУ старшими шинами старших розрядів (7)
першого такту. Після цього коди записуються до змінної А1 (8), яка використовується для
формування сигналу управління (СУ), що подається на порти рядків (9) та порти стовбців
(10). В результаті збуджуються  ν  m q  молодших елементів всіх  q  1  молодших рядків
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матриці. У другий інтервал часу t s  τ g  t  t s  2 τ g формуються КУ шин старших розрядів
(12), молодших розрядів (13) та коди для старших шин молодших розрядів (14), старших
шин старших розрядів (15) другого такту. Наступним кроком
вони записуються до змінної А2, яка використовується для
формування СУ, який подається на порти рядків (16) та порти
стовбців (18). Це відповідає формуванню візуального сигналу
у вигляді  m  q  1  ν  старших елементів q молодших
рядків матриці ПВІ. Блок 19 змінює синтезовані зображення
тільки після завершення повного циклу з двох тактів.
Наприкінці змінюється число наступного циклу (15).
Зображення уведених даних синтезується з використанням
системи переривань у два такти з частотою вище 50 Гц.
Запропонований алгоритм має мінімальне число тактів
збудження ПВІ, яке дорівнює двом. Двокординатне матричне
електричне з’єднання елементів індикатора у поєднанні з
двотактним формуванням візуальних повідомлень дозволяє
спростити технічну реалізацію за рахунок підвищення
ефективності формування кодів з мінімізованою кількістю
розрядів. Це підвищує рівень техніко-економічних
характеристик ПВІ, а також спрощує їх інтеграцію до
автоматизованих засобів контролю й управління складними
об'єктами та процесами.
Виходячи з того, що індикатор є універсальним, область
застосування алгоритму поширюється практично на всі сфери
управління технологічними процесами та промисловим і
телекомунікаційним обладнанням.

1. Микушин А. В., Сажнев А. М., Сединин В. И. Цифровые устройства и
микропроцессоры // СПб, БХВ-Петербург, – 2010. – С. 76–83
2. Бушма А. В. Информационная избыточность форм визуализации данных как средство
повышения надежности радиоэлектронной аппаратуры // Радиоэлектроника. – 2003. –
№ 2. – C. 8 – 15
3. Бушма А. В., Сукач Г. А. Анализ и оптимизация интегрированных оптоэлектронных
устройств вывода информации дискретно-аналогового типа // Радиоэлектроника. – 2002.
– № 7. – C. 30 – 37.
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Плівки напівпровідників та металів, одержані методом
тривимірного друку, для пристроїв електроніки
Знаменщиков Я.В., Шкиря Ю.І., Колесник М.М., Пшеничний Р.М.,
Опанасюк А.С.
Сумський державний університет, вул. Римського–Корсакова 2, м. Суми, 40007, Україна
E-mail: yaroslav.znamenshchykov@gmail.com
Використання 3D-принтерів у різних сферах науки та техніки останніми роками
набуває великої популярності. У зв’язку з цим спостерігається перехід від традиційних
способів створення різноманітного обладнання, отриманих різанням, литтям або іншим
способом, до адитивного виробництва, в якому об’єкт формується в одному робочому циклі
за рахунок пошарового нанесення різноманітних матеріалів (металів, пластмас, скла, тощо).
3D технології друку в наш час активно використовують при створенні різних приладів, біооб’єктів, а останнім часом і елементів електроніки [1, 2]. Слід зазначити, що технологія 3Dдруку дозволяє створювати, як електричну розводку схем, так і самі чутливі елементи
(тонкоплівкові сонячні елементи, газові сенсори, тощо). В результаті цей метод може стати
альтернативою вакуумним методам одержання металічних та напівпровідникових плівок, які
у наш час є найбільш розповсюдженими.
В роботі досліджені властивості плівок, нанесених 3D друком чорнилами на основі
наночастинок металевих (Ag) та напівпровідникових (ZnO, Cu2ZnSnS4) сполук. Такі
напівпровідникові плівки можуть бути використані у якості чутливих шарів приладів
сенсорики, оптоелектроніки, геліоенергетики, а металічні шари, як струмопровідні доріжки.
[3, 4]
З метою формування таких елементів нами був використаний 3D принтер, що
дозволяє наносити напівпровідникові плівки та провідні доріжки безпосередньо в атмосфері
на підкладках різних типів, включаючи гнучкі (рис. 1). В порівнянні з традиційними
способами отримання електричної розводки та чутливих елементів приладів електроніки,
технологія 3D друку спеціальними чорнилами є дешевою і енергоощадною, дозволяє за
короткий час створити елементи з необхідною формою і розмірами без використання
екологічно небезпечних процесів.

Рис. 1 Електрична схема, надрукована на 3D принтері чорнилами на основі
наночастинок срібла (Ag) на гнучкій підкладці
Технічно, друк з використанням чорнил на основі наночастинок стає можливим
шляхом заміни стандартної друкуючої голівки 3D принтера, що використовує для друку
полімерні матеріали та базується на FDM технології, на голівку-шприц, яка використовує
більш дешеву технологію LDM та дозволяє наносити різні матеріалами у в’язкому стані (у
вигляді суспензій).
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Для створення чорнил на основі наночастинок вищезазначених сполук був
використаний колоїдальний метод, який дає можливість синтезувати наноматеріали із
заданими структурними, оптичними та функціональними властивостями. Для формування
чорнил на основі колоїдальних наночастинок використовувались малотоксичні розчинники з
низькими температурами випаровування (звичайно до 150 градусів Цельсія), що дало
можливість наносити наноматеріал на різні типи поверхонь.
В результаті проведено вивчення морфології синтезованих наночастинок Ag, ZnO,
Cu2ZnSnS4 методом просвічувальної електронної мікроскопії (ПЕМ) та їх фазовий склад.
Встановлено, що в результаті синтезу одержані наночорнила, які містили однофазні,
колоїдно стабільні наночастинки Ag, ZnO, Cu2ZnSnS4. Невеликі розміри частинок ((3-3,5) нм
для Ag та (16-18) нм для Cu2ZnSnS4) (рис.2) дозволяють використовувати ці чорнила для 3D
друку металічних та напівпровідникових плівок.
(а)

(б)

(в)

Рис. 2 ПЕМ знімки квазісферичних наночастинок Ag (a), ZnO (б), Cu2ZnSnS4 (в)
1. G. Postiglione, G. Natale, G. Griffini, M. Levi, S. Turri Conductive 3D microstructures by
direct 3D printing of polymer/carbon nanotube nanocomposites via liquid deposition modeling
// Composites Part A: Applied Science and Manufacturing. – 2015. – V. 76. – P. 110-114.
2. V.A. Akhavan, B.W. Goodfellow, M.G. Panthani, C. Steinhagen, T.B. Harvey, C. J. Stolle,
B.A. Korgel. Colloidal CIGS and CZTS nanocrystals: A precursor route to printed
photovoltaics // Journal of Solid State Chemistry. – 2012. – 189. – P. 2–12
3. E. Fantino, A. Chiappone, F. Calignano, M. Fontana, F. Pirri, I. Roppolo In situ thermal
generation of silver nanoparticles in 3D printed polymeric structures // Materials. – 2016. – V.
9 (7). – Article number 589.
4. Qiwei Tian, Xiaofeng Xu, Linbo Han, Minghua Tang, Rujia Zou, Zhigang Chen, Muhuo Yu,
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Перспективи застосування YIG-CoCaGe різного вмісту для
розробки технології надшвидкого нетермічного фотомагнітного
запису
С.Є. Гатілов, О.А. Капуш
Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України,
пр. Науки, 41, Київ 03028, Україна
serhii.hatilov@gmail.com
На сьогоднішній день одними з основних носів інформації є накопичувачі на
жорстких магнітних дисках (НЖМД). Інформаційна ємність НЖМД з кожним днем зростає і
вже досягає декількох сотень терабайт, а швидкість зчитування майже досягає максимуму
для класичних магнітних носіїв інформації в 1 Гбіт/с. Причиною наявності граничної
швидкості зчитування є наявність в рухомій голівці магніточутливого елемента, який має
певні обмеження за швидкістю відгуку на магнітне поле. Ще більш тривалим є процес запису
інформації, оскільки для цього необхідне магнітне поле, величина напруженості якого
достатня для перемагнічування елементарної комірки пам'яті – феромагнетика дуже малих
розмірів, і утримати його протягом проміжку часу, що забезпечує обіг намагніченості.
Для збільшення швидкості запису та зчитування пропонується створення жорсткого
диска, принцип зчитування і запису якого будуть базуватися на магнітооптичних та
оптомагнітних явищах. Очікується, що фізична структура жорсткого диска залишиться
такою самою, окрім магнітної головки, де замість магніточутливого елемента буде
використане джерело лазерного випромінювання. Запис на диск та зчитування з нього буде
здійснюватися на основі оптомагнітних та магнітооптичних явищ, відповідно. Під дією
поляризованого світла на феромагнітну комірку диска відбувається зміна напрямку
намагніченості середовища, що і забезпечує процес запису. На етапі зчитування в результаті
взаємодії оптичного випромінювання з середовищем відбувається зміна поляризації світла в
залежності від намагніченості феромагнетика. Поворот площини поляризації лазерного
випромінювання детектується за магнітооптичним ефектом Керра. Очікувана швидкість
зчитування з диска і запис на нього становить 1Тбіт/с.
В даній роботі проведені дослідження зразків YIG-CoCaGe різного вмісту для
розробки технології надшвидкого нетермічного фотомагнітного запису. Досліджувались
доменна структура зразка, ефект Фарадея та поглинання світла на зразку.
При дослідженні доменної структури та впливу зовнішнього магнітного поля на неї
було виявлено, що три кристали мають доменну структуру у формі лабіринту, інші два
мають специфічну структуру, а в одному не вдалось спостерігати доменну структуру.
Дослідження магнітооптичного ефекту Фарадея показало, що кут обертання зменшується
при збільшенні довжині хвилі, що відповідає нормальній дисперсії. Лише один зразок
показав аномальну дисперсію. Дослідження поглинання світла зразків YIG-CoCaGe
показали, що найкращий діапазон для вимірювань лежить в межах 700-900 нм. На основі
отриманих експериментальних результатів зроблено відбір зразків для подальших
досліджень впливу поляризованого лазерного випромінювання на магнітні домени структури
YIG-CoCaGe .
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Дослідження та впровадження сучасних технологій для
виготовлення терагерцових лінз
А.В. Шевчик-Шекера
Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, пр. Науки, 41, Київ
03028, Україна
E-mail: annashsh82@gmail.com
Активне використання ТГц систем бачення для контролю якості товарів, безпеки,
медицини, вимагає від розробників створення не тільки чутливих детекторів і приймачів, але
і елементів фокусування ТГц хвиль [1-3].
Для терагерцових систем бачення якість отриманих зображень є одним з ключових
параметрів. Оптимальною є конструкція з використанням рефракційної оптики, що передає
випромінювання від об’єкта спостереження в площину зображення. Для променів, не
паралельних оптичної осі лінзи, якість зображення погіршується через існування цілого ряду
аберацій, з яких найбільш суттєвими для лінз є хроматичні аберації позаосьових променів:
астигматизм, кривизна поля, дисторсія. Для коригування таких аберацій викорисовують
асферичні поверхні, які отримають при обертанні навколо осі кривих другого порядку: кола,
параболи, гіперболи або еліпса. Виготовлення та контроль таких поверхонь є складною та
актуальною задачею. Для ТГц діапазону спектра запропоновані основні етапи
технологічного процесу виготовлення поверхонь терагерцових лінз із гіперболічним
профілем за допомогою станка з програмним числовим управлінням (рис. 1.).

Рис.1. Основні етапи технологічного процесу виготовлення поверхонь терагерцових
лінз із гіперболічним профілем на станку з числовим програмним забезпеченням.
Виконуючи послідовно основні етапи технологічного процесу (рис.1.) були отримані
терагерцові лінзи з поверхнею – гіперболоід, які можуть бути використані для систем
терагерцового бачення. Задачею було створення як осесиметричних так і асиметричних
(циліндричних) терагерцових лінз (рис.1, рис.2.).
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Рис.1. Фотографія осесиметричної терагерцової лінзи та розподіл інтенсивності
випромінювання (частота 140 ГГц) вздовж вісей X та Y з апроксимацією Гаусовою кривою
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Рис. 2. Фотографія асиметричної (циліндричної) терагерцової лінзи та розподіл інтенсивності
випромінювання (частота 140 ГГц) вздовж вісей X та Y з апроксимацією Гаусовою кривою.
Для оцінки якості та відповідності параметрів, змодельованих та виготовлених лінз,
був зібраний стенд. Схема зібрана на оптичному столі з використанням ТГц джерела
випромінювання на 140 ГГц або 280 ГГц, піроелектричного датчика чи розробленого
приймача ТГц випромінювання на основі вузькощілинного напівпровідника HgCdTe [4].
За допомогою оптичної системи з розроблених лінз і лінійки ТГц детекторів на основі
кремнієвих польових транзисторів отримані зображення об'єктів, розташованих в
контейнерах, непрозорих у видимому діапазоні спектра.

1. Kai-Erik Peiponen, J. Axel Zeitler, Makoto Kuwata-Gonokami (Editors). Terahertz
Spectroscopy and Imaging// Springer.-2013.
2. Yat Hei Lo, Rainer Leonhardt, Víctor Torres, Victor Pacheco-Pena, Pablo RodriguezUlibarri, Miguel Navarro-Cia, Miguel Beruete, Mario Sorolla, Nader Enghet. Aspheric lenses
for terahertz imaging// Optics Express.-2008.- 16, N 3.
3. A. D. Squires, E. Constable, and R. A. Lewis. 3D Printing of aspherical terahertz lenses and
diffraction gratings// Infrared, Millimeter and Terahertz waves.-2014. P.1-2.
4. F. Sizov, V. Zabudsky, A. Golenkov, and A. Shevchik-Shekera. Mm-wave narrow-gap
uncooled hot-carrier detectors for active imaging// Optical Eng..-2013.- 52, N 3, 033203.
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Оптимизация конструкции суперахроматических волновых
пластин
А.В. Самойлов
Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, пр. Науки, 41, Київ
03028, Україна
E-mail: samoylov_anton@ukr.net
Исследованы
закономерности
влияния
конструкции
пятикомпонентных
суперахроматических волновых пластин на область их ахроматизации и форму кривой
зависимости фазового сдвига от длины волны. Оптимизация конструкции проведена для
четверть- и полу-волновых суперахроматических пластин. Экспериментально показано, что
незначительные изменения углов поворота оптических осей внутренних компонент
волновых пластин по сравнению с теоретическими, приводит к расширению спектральной
области ахроматизации пластин, изменению формы кривой зависимости фазового сдвига от
длины волны и сдвигу этой зависимости по оси ординат.
Такие волновые пластины могут состоять из любого нечетного числа компонентов,
симметрично расположенных относительно центрального.
Оптические оси пар компонентов, симметрично расположенных относительно
центрального – параллельны. Фазовые сдвиги τ2 внутренних компонентов равны 180° в
нулевом порядке, а фазовые сдвиги крайних компонентов τ1≤ 180° в нулевом порядке для
центральной длины волны λ0. α1, α2, α3 - углы поворота осей внутренних компонентов
относительно крайних. Значения τ1 и углов αi рассчитываются для требуемого значения
эквивалентного фазового сдвига таким образом, что при одинаковом изменении фазового
сдвига компонентов от заданного, безразлично какими причинами оно вызвано (изменение
длины волны, температуры, угла падения), эквивалентный фазовый сдвиг сложной системы
остается в некоторых пределах постоянным.
В работах [1-3] описаны оптические характеристики реальных многокомпонентных
волновых пластин, изготовленных согласно конструкции, представленной на Рис.1.

Рис.1.Конструкция многокомпонентных волновых пластин
Варьируя в незначительных пределах некоторые параметры суперахроматических
волновых пластин, можно оптимизировать их оптические характеристики, как расширяя
область ахроматизации, так и увеличивая точность фазового сдвига.
В частности незначительные изменения τ1 приводит к смещению спектральной
характеристики фазового сдвига по оси ординат, а вариация значения углов α 1 в
пятикомпонентной четвертьволновой пластинке приводит к изменению общего монотонного
хода зависимости. Была разработана технология склейки волновых пластин, в процессе
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которой оказалось возможным контролировать их фазовый сдвиг. Это позволило изменять в
незначительных пределах (±1°ч2°) значение угла α1, контролируя при этом изменение хода
спектральной зависимости фазового сдвига волновых пластин с несколько различающимися
параметрами
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Рис.2 Cпектральные зависимости пятикомпонентных суперахроматических
полуволновых пластин
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Рис.3. Cпектральные зависимости пятикомпонентных суперахроматических
четвертьволновых пластин
На Рис.2,3. представлены спектральные зависимости пятикомпонентных полу- и четвертьсуперахроматических волновых пластин соответственно. Кривые 2 на обоих рисунках
соответствуют пластинам, оптимизированным с точки зрения достижения максимальной
точности фазового сдига (180° или 90°) при сохранении широкой области ахроматизации.
Для широкого диапазона длин волн для полу- и четверть-суперахроматических волновых
пластин была достигнута точность фазового сдвига λ/300, что в три раза превосходит
стандартную точность указываемую производителями таких пластин λ/100.

1. A.V.Samoylov, V.S.Samoylov. A.P.Vidmachenko, A.V.Perekhod. Achromatic and superachromatic zero-order wave plates // Journal of Quantitative Spectroscopy & Relative Transfer.2004.-88.- Р. 319-325.
2. A. V. Samoĭlov, V. S. Samoĭlov, A. S. Klimov, E. A. Oberemok. Properties of multicomponent
achromatic and superachromatic zero-order wave plates // Journal of Optical Technology.-2009.76.-Р. 312-315.
3. В.С. Самойлов, А.В. Самойлов. Волновые пластины // К.- 2015. – 76 с.
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Діодні структур In/CdTe/Au, сформовані лазерним легуванням,
як детектори іонізуючого випромінювання
С.М. Левицький
Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Проспект Науки, 41, Київ 03028, Україна

Високоомний напівпровідник CdTe є основним матеріалом для детекторів
вискокоенергетичного випромінювання. Одним з ефективних способів їх
створення є використання діодних структур з p-n переходом у поверхневій
області кристалів. Однак процес легування CdTe супроводжується ефектом
самокомпенсації – формуванням протилежно заряджених власних дефектів або
комплексуванням, що обмежує концентрацію зарядів до значення, яке суттєво
менше кількості введеної домішки. Для забезпечення ефективного легування
поверхневого шару CdTe і формування різкого p-n переходу застосовували
лазерне легування. Поверхня високоомного (109 Ом см) кристалу CdTe(111) pподібного типу з попередньо напиленою плівкою легуючого елементу In
опромінювалася наносекундним імпульсом лазера.
У ході розробки методики лазерного легування визначено пороги плавлення
поверхні кристалу CdTe при дії імпульсів (7 нс) неодимового лазера, що
становить порядка 80 мДж/см2. Встановлено діапазони інтенсивності лазера при
яких опромінення призводить до оптимізації стану і підвищення структурної
досконалості поверхневого шару кристалів, що дозволило застосовувати
лазерний відпал у певних випадках замість хімічної обробки поверхні.
Показано, що при лазерному опроміненні кристалів p-CdTe з попередньо
нанесеною плівкою In формується інверсний поверхневий шар n-типу. Виявлено
довгохвильовий зсув максимуму і «червоної» границі спектру ФП кристалів
після лазерного легування, що підтверджує формування шару сильно легованого
домішкою, яка створює мілкий донорний рівень у забороненій зоні
напівпровідника. Розроблено методику створення діодних структур In/CdTe/Au,
досліджено їх електричні та фотоелектричні властивості і проаналізовано
механізм лазерного легування кристалів з відносно товстою (~400 нм) плівкою In,
який пов’язується з дією лазерно-індукованих пружних та ударних хвиль.
Отримано діодні структури In/CdTe/Au, які забезпечують високу чутливість
до високоенергетичного випромінювання і достатню роздільну здатність при
кімнатній температурі. Показано перспективність використання розроблених
детекторів у приладах формування зображень.
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Radio-frequency electromagnetic field treatment of Cu2ZnSn(S,Se)4
solar cell absorbers
I.S. Babichuk1,2, M.O. Semenenko2, R. Caballero3, I.V. Bodnar4, Junle Qu1 M. Leon3
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Multicomponent semiconductor Cu2ZnSn(SSe)4 (CZTSSe) is an attractive earth-abundant
material for fabrication of thin film solar cells [1]. CZTSSe is characterized by direct bandgap, high
absorption coefficient as well as cost efficiency and nontoxicity of the initial components, which are
widely spread in the crust and sustainable in the manufacturing processes [2].
In this work we propose a method to improve electro-optical and structural parameters of
light absorbing kesterite materials. It relies on the application of weak power hydrogen plasma
discharges using electromagnetic field of radio frequency (RF) range 13.56 MHz, which improves
homogeneity of the samples. The method allows to reduce strain of light absorbers, and is suitable
for designing solar cells based on multi-layered thin film structures. RF treatment with optimal
regimes was used in the processing light absorber materials [3]. RF stimulated H+ plasma discharge
with the source power of 0.8 W/cm2 was applied during 15 min.
For our aims we utilized three kinds of CZTSSe samples with tetragonal structure. First
specimen type was obtained by the deposition of ZnS, CuS and SnS binary compounds by flash
evaporation on glass substrates with pre-deposited molybdenum as a bottom layer with subsequent
annealing of the structure [4]. Samples of second type were grown by Bridgman method (vertical
aligned zone) from respective source elements. In the next step, grown crystals were sputtered onto
the glass substrates with and without molybdenum bottom layer by magnetron sputtering at
different substrate temperatures, and by electron beam evaporation (for solar cells manufacturing).
Structural characteristics of tetragonal kesterite CZTSSe structures and their optical
properties were studied by Raman, infrared and reflectance spectroscopies. The Raman spectra of
bulk of CZTS are shown in Fig. 1. They are marked blue and red corresponding to initial and RF
treated samples, respectively. The two dominant peaks at 286 (288) cm-1 and 335 (337) cm-1, and
the bands at 251, 356 and 371 cm-1, were attributed to A, E, and B symmetry modes, respectively.
Their positions were similar to those in the experimental results described in Refs. [5]. As can be
seen from Fig. 1 (red line) the position of bands is shifted to the high-frequency region by 2 cm-1.
We assume that this shifted appeared due to the ordering of kesterite crystal lattice.
In the inset in Fig. 1 we demonstrate three curves and show that the RF inducted changes are
stable in time anyways within one-month period as indicated by the stability of the main band
positions. At the same time the band at 370 cm-1 corresponding to CZTS and being visible after the
treatment disappeared during this period. The increase of the band intensity at 370 cm-1 with respect
to that of the initial samples was associated with the RF treatment, since after one-month storage in
air the band intensity has decreased.
Similar treatment was provided to CZTSe processed in multi-layered configuration. The
electron beam evaporation of bulk samples in this case was performed on a substrate under the
heating up to 190oC without additional annealing to reach stoichiometry. RF treatment resulted in
the positive effect. For the spectrum of CZTSe main band was shifted by 2 cm -1 from 191 cm-1 to
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193 cm-1. This gives reasons to assume that influence of the treatment has a similar effect for both
materials and is associated with the partial reduction of structural defects.

Fig. 1. Raman spectra of bulk CZTS samples before (blue curves) and after (red curves) RF
treatment for materials Inset shows the spectra before, straight after, and after one month treatment.
So, in this work we applied hydrogen based weak power plasma discharges using radio
frequency (13.56 MHz) electromagnetic field treatment for the improvement of the optical
properties of bulk and thin film kesterite samples. It was shown that the position of main kesterite
band shifted to the high-frequency region by 2 cm-1. The analysis showed that plasma treatment
resulted to relieved internal stress and were stable during one month period. Such processing can be
performed inside vacuum chambers during the post-processing stage. We conclude therefore that
proposed treatment can be applied for the creation of light absorbers with reduced strain and is
suitable for the production of thin film multi-layered solar cell.
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