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УДК 539.2

ЗУШМАН І.М., РАРАНСЬКИЙ М.Д., ТКАЧ М В

НАРИС РОЗВИТКУ ФІЗИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
У ЧЕРНІВЕЦЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ 

ІМ. Ю.ФЕДЬКОВИЧА.

Викладено історію виникнення і розвитку фізичних 
наук у Чернівецькому держуніверситеті з 1875 р. по 
теперішній час. Представлені основні напрямки досліджень та 
наукові досягнення вчених факультету за останні тридцять 
років.

У 1875-1876 р. на філософському факультеті Чернівецького 
університету почала діяти кафедра фізики, яку очолював доктор 
Алоіс Гандль. Наукові роботи проводилися в галузі кристалофізики, 
молекулярної теорії, оптики, метеорології. В 1876 р. фізичне 
відділення філософського факультету почало працювати у складі 
двох кафедр: експериментальної та теоретичної фізики. З 1876 р. ка
федру теоретичної фізики очолював доктор Антон Васмут, а з 
1891 р. - доктор Оттокар Тумлірц. Наукові публікації кафедри стосу
валися галузі електрики та магнетизму, а також механіки та тепло
обміну. В осінньому' семестрі 1911 р. в університеті читав лекції ви
датний фізик Е.Грюнайзен. З 1918 р. по 1940 р. на фізичному 
відділенні наукового факультету діяло три фізичних кафедри: експе
риментальної, теоретичної та космічної фізики. Фізики університету 
працювали в основному над темою "Процеси електричного розряду 
в газах". Усі роботи були виконані під керівництвом колишнього 
доцента Петроградського університету Е.Бедереу. У 30-х роках час
тина фізиків займалася проблемами спектроскопії. Деякий час в 
університеті працював відомий фізик-теоретик, випускник Чер
нівецького університету проф. Войцех Рубінович, який в 1914 році
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захистив дисертацію з теорії дифракції, де він узагальнив роботи 
видатного фізика А.Зоммерфельда, з яким він, а пізніше і з Н.Бором 
активно співпрацював. У повоєнні роки В.Рубіновим був зав. кафед
рою теоретичної фізики Варшавського університету і президентом 
АН Польщі. Протягом 1920-1930 років в університеті працювали 
уродженці Буковіши, випускники, а пізніше професори-фізики 
Герберт Майєр, Ніколає Стеллану, Раду Григорович (пізніше обра
ний віце-президентом АН Румунії).

У 1940 р. з початком роботи Чернівецького державного 
університету утворений фізико-математичний факультет. У 1940- 
1941 роках на факультеті працювали нині відомі вчені академіки: 
М.М.Боголюбов, М.В.Пасічник. У 1949 р. на факультеті були утво
рені кафедри електронно-іонних процесів та рентгеноструктурного 
аналізу. З 1947 р. на факультеті почала діяти аспірантура, а в 
1954 р. - рада по захисту кандидатських дисертацій.

Науковці-фізики вели комплексні дослідження електричних, 
фотоелектричних властивостей та структури твердих тіл. Робота 
фізичних кафедр на початку 50-х років була об'єднана навколо 
проблеми фізики напівпровідників. Ініціатором цих досліджень у 
Чернівцях став академік В.Є.Лашкарьов, а керівником цієї комп
лексної теми - проф. А.Г.Самойлович.

У 1968 році в Чернівецькому університеті організовано 
фізичний факультет. Вагомі здобутки науковців фізичного факуль
тету сприяли створенню електронної промисловості в Чернівцях та 
регіоні. Потужна матеріально-технічна база та висококваліфіковані 
науково-педагогічні кадри факультету дали можливість відкрити 
нові кафедри фізичної та мікроелектроніки, фізики твердого тіла, 
оптоелектроніки, термоелектрики, радіотехніки та ЕОМ. Цю роботу' 
очолили відомі вчені: К.Д.Товстюк, М.П.Гавалешко, В.М.Ніцович, 
І.М.Раренко, Л.І.Анатичук, М.Д.Раранський, Л.А.Косяченко, 
М.В.Ткач. Під керівництвом чл.-кор. АН України проф. 
К.Д.Товстюка та академіка Л.І.Анатичука були відкриті Чернівецьке 
відділення інституту матеріалознавства та Інститут термоелектрики 
АН України в Чернівцях.

З 1986 р. на факультеті працює рада по захисту докторських
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дисертацій. Підготовку спеціалістів забезпечують 18 докторів наук, 
професорів та понад 100 кандидатів наук, доцентів. Свідченням 
вагомого внеску науковців фізичного факультету в розвиток 
фундаментальних досліджень стало присудження Державних премій 
України проф. К.Д.Товстюку, проф. М.Д.Раранському. 
проф. І.М.Раренку та доц. І.М.Фодчуку. У 1995 р. на факультеті 
(кафедра ФТТ) під керівництвом проф. М.Д.Раранського створена 
спільна лабораторія подвійного підпорядкування НАН України та 
Міністерству освіти по синхротронних методах діагностики, якій 
доручено розробку оригінальної дйфрактотопографічної станції для 
Українського національного синхротронного центру та підготовки 
спеціалістів з фізики новітніх технологій і методів.

Колектив науковців кафедри теоретичної фізики -займався 
дослідженнями в галузі фізики твердого тіла, зокрема фізики 
напівпровідників. У 1962-1966 рр. під керівництвом проф. 
А Г. Самойловича проводились також вивчення термоелектричних, 
гальвано- і термомагнітних явищ в анізотропних напівпровідниках 
(доц. В.М.Ніцович, В.І.Марусяк, М.В.Ніцович, С.Л.Королюк, 
І.І.Пінчук, В.С.Луцяк). З 1967 до 1986 р. кафедру очолював 
проф. В.М.Ніцович. Учені кафедри досліджували властивості 
електронного газу в напівпровідниках із вузькими енергетичними 
зонами, ефект захоплення в сильно легованих напівпровідниках, 
п'єзотермо-електрорушійну силу в германії та кремнії, кінетичні 
ефекти у вісмуті. Під керівництвом проф. В.М.Ніцовича у 
співробітництві з науковцями Інституту теоретичної фізики АН 
України (академіки М.М. Боголюбов, О.С.Давидов) проведено 
дослідження оптичних властивостей твердих тіл та умов фазових 
переходів в електронних системах (проф. М.В.Ткач, С.В.Мсльничук, 
доценти І.М.Зушман, А.В.Константинович, 1.В.Гуцул, М.М.Іваночко, 
В.1.Ткач, Т.О.Царик, асистенти І.В.Пронишин, ОД. Валь,
Т.Д.Дідора, С В.Лопатюк, В.В.Ніцович, І.М.Кроншевський, 
Ю.В.Бутковський, В.П.Жаркой, В.А.Головацький, Ф.І.Скрипник, 
В.І.Бойчук та ін.). Успішно працює на кафедрі аспірантура. Під 
керівництвом проф. В.М.Ніцовича підготовлено понад 30 кандидатів 
наук. З 1986 р. кафедру очолює проф. М.В.Ткач. Науковці кафедри
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працюють над науковою проблемою ’’Квантова теорія спектрів 
квазічасток у твердих тілах". За цей час під керівництвом М.В.Ткача 
захищено 9 кандидатських дисертацій, під керівництвом 
проф. С.В.Мельничука захищено 9 кандидатських дисертацій, 
захищена докторська дисертація В.І.Бойчук. За 50 останніх років 152 
випускники кафедри стали кандидатами наук, а 20 - докторами.

Основними науковими досягненнями кафедри теоретичної 
фізики є: запропонована теорія анізотропного розсіювання носіїв 
струму в напівпровідниках (проф. А.Г.Самойлович); запропонована 
модель вузьких енергетичних зон електронів у напівпровідниках, яка 
пізніше дістала назву моделі Хаббарда (проф. В.М.Ніцович); на 
основі діаграмної техніки Фейнмана знайдено представлення 
функції Гріна квазічасток у вигляді безмежного гіллястого 
інтегрального дробу, що дозволяє ефективно враховувати 
багатофононні процеси при довільній силі зв'язку і в довільному 
інтервалі енергій (проф. М.В.Ткач), запропоновані та розвинені 
методи дослідження локалізованих станів у електронному і 
фононному спектрах напівпровідникових кристалів, що леговані 
домішками різних хімічних елементів, які дозволили врахувати як 
особливості законів дисперсії, так і природу хімічних елементів 
домішок (проф. С.В.Мельничук); розроблено теорію електрон- 
фононної взаємодії в монокристалах напівпровідникових 
гетеросистем різної симетрії.

У 1949 р. на фізико-математичному факультеті організована 
кафедра рентгеноструктурного аналізу, де були вперше отримані і 
досліджені аморфні металеві сплави під керівництвом доц. 
Є.С.Бушуєва. За ініціативою доц. Г.П.Кушти почались дослід-ження 
міжатомної взаємодії в металах і сплавах методами високо
температурної рентгенографії. В 1954 р. кафедра переіменована в 
кафедру рентгенометалофізики, яку очолив доц. Г.П.Кушта, автор 
підручників "Рентгенографія металів" (Львів, 1959 р.) і "Вступ в 
кристалографію" (Львів, 1972 р.). Наукова тематика кафедри 
поступово ускладнювалась з переходом до досліджень динаміки 
кристалічної гратки з урахуванням ангармонійних ефектів. 
Дослідження проводились рентгенівськими й акустичними
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методами (І.П.Михайлюк, В. П.Михальченко, О Й Рибайло.
Б.Г.Стронгін, які успішно захистили кандидатські дисертації в 1965- 
1968 рр.). Ідеї і методи, розроблені на кафедрі, отримали подальший 
розвиток у кандидатських дисертаціях В.А.Вальчиківської, 
Є.І.Гешка, Б.М.Шарлая, В.Б.Лотоцького, В.Н.Балазюка та ін 
Одночасно на кафедрі проводились також наукові дослідження з 
кінетики складних розплавів (доц. В.І.Псарьов) і внутрішньому 
тертю (доц. Б.Г.Стронгін). У 1968-1972 рр. з тематики кафедри 
захищені дві докторські дисертації (Г.П.Кушта, В.І.Псарьов). 
У 1968 р. кафедра переіменована на кафедру фізики твердого тіла 
(ФТТ). З 1972 р. по 1977 р. кафедрою завідував доц. І.П.Михайлюк. 
У цей час проводились інтенсивні дослідження динамічного 
розсіяння рентгенівських променів реальними кристалами. У 1967 р. 
М.Д.Раранським уперше в СРСР отримані маятникові смуги 
рентгенівських інтерференцій у монокристалах германію і кремнію. 
Ці дослідження отримали подальший розвиток на багатохвильове 
розсіяння рентгенівських променів досконалими і недосконалими 
кристалами. У 1975 р. С.А.Кшевецьким уперше отримані маятникові 
смуги при багатохвильовому розсіюванні в досконалих кристалах. 
Наукові розробки кафедри ФТТ з динамічного розсіювання при 
дослідженні маятникових смуг добре відомі як у нашій країні, так і 
за кордоном. Основні ефекти, вперше досліджені науковцями 
кафедри з динамічного багатохвильового розсіяння рентгенівських 
променів та інтерферометри, ввійшли до монографій та підручників 
як у СРСР, так і за кордоном.

З 1978 р. до 1988 р. кафедрою завідував проф. 
В. П.Михальченко, який успішно захистив дою Орську дисертацію в 
1976 р. з рентгенографії ангармонійних ефектів у кристалах. 
В.П.Михальченко провів ряд оригінальних робіт у галузі акустичних 
досліджень динаміки гратки. Ним встановлена періодична 
залежність від атомного номера величин, що характеризують 
ангармонійність коливань гратки твердих тіл.

У 1985 р. докторську дисертацію захистив Р.Д.Вєнгренович. 
У роботі проведені експериментальні й теоретичні дослідження 
формування і стабільності структури термодинамічно
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нерівноважних сплавів і систем, що містять метастабільні або 
тонкодиспсрговані фази з сильно розвиненою міжфазною
поверхнею.

У 1987 р. М.Д.Раранським захищена докторська дисертація, 
присвячена експериментальним і теоретичним дослідженням 
інтерференційних ефектів при двохвильовому і багатохвильовому 
розсіянні рентгенівських променів у реальних кристалах. Ним 
встановлені основні закономірності і механізми формування 
дифракційних зображень маятникових і муарових смуг у досконалих 
і недосконалих кристалах. З цієї ж наукової тематики захищені 
кандидатські дисертації В.Д.Дроздовським, В.П.Шафранюком, 
І.М.Фодчуком та ін.

У 1987 р. в розрізі наукової тематики кафедри захищена 
докторська дисертація з технічних наук В. 1.Удовицьким. У роботі 
проведені дослідження дифузійних процесів на поверхні металів і 
сплавів. З питань багатохвильової рентгенівської дифрактометрії у 
1989 р. захищена докторська дисертація С.А.Кшевецьким. Робота 
присвячена експериментальним дослідженням ефектів 
багатохвильової дифракції рентгенівських променів на досконалих 
кристалах, а також розробці нових методів дослідження структури 
кристалів і пристроїв рентгенівської оптики.

З 1988 р. кафедрою ФТТ завідує проф. М.Д.Раранський, з 
ініціативи якого на кафедрі в 1986 р. почалися дослідження з 
рентгенівської акустики. Досліджені рентгеноакустичні ефекти, що 
виникають при фотон-фононній взаємодії в реальних кристалах. 
Розроблені нові високо прецизійні методи виявлення дислокацій і 
мікродефектів. З цієї наукової тематики захищені кандидатські 
дисертації В.М.Сергєєвим, Я.М.Струком і С.М.Новіковим. В 1994 р. 
робота проф. М.Д.Раранського та І.М.Фодчука в галузі рентгено- 
акустичних ефектів в реальних кристалах відзначена Державною 
премією України з фізики.

У 1994 р. докторську дисертацію захистив І.М.Фодчук. 
Робота присвячена вивченню рентгеноаку стичних ефектів в 
кристалах та розробці нових топографічних та інтерферометричних 
методів дослідження структури твердих тіл. На основі розроблених



науковцями оригінальних методів діагностики структури реальних 
кристалів на кафедрі створена лабораторія НАН України та 
Міністерства освіти, яка виготовляє й впроваджує дифракційну 
топографічну апаратуру та методи дослідження для Українського 
національного синхротронного центру.

У період 1996-1997 рр. кандидатські дисертації захистили 
Раранський А.М., Коров'янко О.Ж., Борча М.Д. Всього кафедрою 
ФТТ підготовлено 8 докторів та близько 100 кандидатів наук. 
У 1998 р. проф. Раранському М.Д. Указом Президента України 
присвоєно почесне звання заслуженого діяча науки і техніки.

Основні перспективні напрямки наукової роботи кафедри 
ФТТ: розробка динамічної теорії розсіяння рентгенівських променів 
реальними кристалами і створення на цій базі високо прецизійних 
методів дослідження структурної досконалості кристалів.

У 1954 р. на базі кафедри електронно-іонних процесів 
відкрита перша в Україні кафедра фізики напівпровідників, яку 
очолював проф. А.Г.Самойловнч, а з 1956 р.-проф. К.Д.Товстюк. 
3 1971р. по 1996 р. кафедрою завідував проф. М.П.Гавалешко. 
Сучасна назва кафедри - кафедра фізичної електроніки. На кафедрі 
інтенсивно ведуться дослідження в галузі багатоелектронної теорії 
напівпровідників типу германію, а також інтерметалевих 
напівпровідників СсІБЬ, 2пБЬ, АІБЬ та ін. Наукова тематика кафедри 
поступово розширюється. Вивчаються нові напівпровідникові 
матеріали А3В5, АдВб- А2В6, А3В6, з'ясовуються особливості їх 
енергетичної структури, природа хімічного зв'язку, механізмів 
розсіяння та створюються перші макети приладів на їх основі. З 
1996 р. кафедрою завідує проф. П.М.Горлей.

З числа перших науковців кафедри вийшли лауреати 
Ленінської премії А.Д.Булкін, В.Г.Шуман; професори М.В.Курик, 
М.П.Гавалешко, Л.І.Анатичук, Ї.М.Раренко, Л.А.Косяченко, 
А.В.Савицький та ін. Серед видатних досягнень науковців кафедри 
на перше місце варто поставити виміри магнітної сприйнятливості 
напівпровідників та їх анізотропії (М.П.Гавалешко, Є.І.Слинько, 
А.В.Савицький, П.М.Старик), а на друге - виміри ядерного 
резонансу в напівпровідниках (Є.І.Слинько, В.М.Хандожко).
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У 1958-1966 роках на кафедрі навчались 12 аспірантів, які в 1963- 
1966 pp. захистили кандидатські дисертації (І.В.ГІотиксвич, 
Я.М.Буджак, Й.М.Стахіра, Д.М.Берча, М.В.Тарнавська, 
П.І.Воронюк, П.М.Старик, О.М.Борець, НС. Якимова та ін.). До 
найважливіших наукових результатів кафедри можна віднести 
відкриття парамагнетизму електронного газу в вузькозонних 
напівпровідниках, здійснене на прикладі HgTe (М.П.Гавалешко, 
К.Д.Товстюк), встановлення наявності домішкових і власних 
дефектів в кристалах А2В6 при Nd= 10,6cm'3 (А.В.Савицький, 
К.Д.Товстюк, В.В.Матлак, Є.С.Никонюк). У 80-90х роках на 
кафедрі підготовлено 8 докторів наук (П.М.Старик, П.М.Горлей,
А. Й. Савчук, Д.М.Заячук, Г.Г. Грушка, С.Ю.Паранчич та ін.) і 20 
кандидатів наук. На кафедрі розроблені фізико-хімічні основи 
синтезу й вирощування кристалів CdxHgi.xSe, FexHgi_xSe та ін. 
Матеріали CdxHgi_xSe впроваджені в серійне виробництво 
оптоелектронних перетворювачів ОЕП-16 на чернівецькому заводі 
"Вимірювач". Г.Г.Грушка та З.М.Грушка дослідили умови 
одержання і властивості нової напівпровідникової сполуки ртутно- 
індієвого телуриду (PIT). Встановлено, що для цих кристалів 
характерні широкі спектральні області фоточутливості (0.35- 
1.85 мкм) і прозорості з постійним коефіцієнтом пропускання в 
діапазоні 2-25 мкм. Досліджена можливість розширення 
спектрального діапазону фоточутливості. Виготовлені макети 
електричних, фотоелектричних та оптичних приладів з стабільними 
характеристиками в нормальних і екстремальних умовах підвищеної 
радіації. Розроблено технології вирощування кристалів систем А2В6, 
PbTe, PbSe, PbS та твердих розчинів на їх основі (Pb].xSnxTe, 
Pbi.xGexTe, Pbi.xSnxSe, Pb].xSnxTei_YSeY, Pbi.xSnxS|.Y SeY) як 
лазерних матеріалів і матеріалів для фотоприймальних структур. 
Проведено дослідження розмитих фазових переходів і 
самоорганізації в системі власних дефектів власних кристалів А+В6 
(П.М.Старик, Д.М.Заячук, В.І.Микитюк, В.І.Ластівка). На кафедрі 
проведені дослідження процесів очистки та вирощування 
монокристалів телуру. Розроблена технологія вирощування 
монокристалів, упроваджена в 1977 р. на заводі чистих металів у
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Світловодську (розробник доц. Л.С.Солончук). Розроблена 
технологія одержання монокристалів твердих розчинів на основі 
І^Т е  і Оа2Те3, на яких проведені комплексні дослідження оптичних, 
фотоелектричних, кінетичних ефектів у широкому інтервалі 
температур і магнітних полів. На їх основі визначено ряд 
параметрів, створено фоточутливі приймачі на область спектру 2- 
14мкм, які володіють аномально високою радіаційною стійкістю 
(Я.І.Радсвич, В.3.Слободян). Проводились оптичні та магніто
оптичні дослідження напівпровідників із шаруватою кристалічною 
структурою типу селеніду галію в мовах дії сильних магнітних полів 
при температурі рідкого гелік>. Виявлені аномалії в магніто
оптичному ефекті Фарадея для напівмагнітних напівпровідників з 
компонентами марганцю, заліза та кобальту (А.Й.Савчук). В 1998 р. 
докторську дисертацію захистив П.Д.Мар'янчук.

Для забезпечення фахівцями заводів електронної 
промисловості, створених у кінці шістдесятих років у Чернівцях, у 
1968 р. кафедра фізики напівпровідників була розділена на дві. 
напівпровідникових матеріалів і напівпровідникової 
мікроелектроніки. Останню спочатку очолив доц. П.А.Коцюмаха. а з 
1971 р. нею керує чотириразовий лауреат Державної та іменних 
премій проф. І.М.Раренко. На кафедрі працюють об’єднані 
колективи викладачів і науково-технічних фахівців, у тому числі 2 
доктори і 21 кандидат наук, 6 лауреатів премій (А.А.Ащеулов, 
Б.М.Грицюк. С.М.Куліковська, Є.М.Косенков, р.І.Плашенков). 
Основний науковий напрямок кафедри - розробка фізичних і 
технологічних основ, дослідження електронних властивостей високо 
досконалих напівпровідникових монокристалів і шарових структур 
та створення на їх основі нового покоління високоефективних 
приладів, мікросхем мікрофотоелектроніки, інфрачервоної техніки, 
інтегральної та планарної оптики, сонячних фотоелектронних 
перетворювачів.

Успішно розробляється новий науково-технічний напрямок 
по створенню фізичних основ екстремальних та польових технологій 
напівпровідників. Кафедра відома своїми тісними зв'язками з 
підприємствами та .НДІ в містах України, СНД, СІЛА, Франції,



Китаю та впровадженням розробок у серійне виробництво. Наукова 
продукція кафедри складає понад 1000 друкованих праць і 58 
свідоцтв на винаходи. На різних виставках ВДНГ СРСР і України 
кафедрою одержано дипломи всіх ступенів, 5 золотих, 12 срібних і 
23 бронзових медалей. Студенти кафедри були неодноразовими 
призерами державних наукових конкурсів, студент С.Нічий одержав 
золоту медаль НАН України.

У кінці 50-х років проф. І.К.Верещагін на кафедрі
експериментальної фізики започаткував дослідження в галузі 
оптоелектроніки, які набули широкого розвитку. В 1970 р. кафедру 
фізики (з 1983 р. - кафедру оптоелектроніки) очолив проф.
Л.А.Косяченко. Для студентів-фізиків було запроваджено
спеціалізацію з оптоелектроніки, почала функціонувати аспірантура, 
були захищені докторські дисертації (І.К.Верещагін, Л.А.Косяченко,
В.Л.Махній), видано монографії та підручники
"Елекролюмінісцентні джерела світла”, "Вступ в оптоелектроніку" та 
науково-методичні посібники.

Основний напрямок фундаментальних досліджень кафедри 
оптоелектроніки - фізичні процеси в напівпровідникових кристалах, 
зумовлені дією сильного електричного поля, локалізованого в 
неоднорідних мікроструктурах, та інжекцією носіїв заряду,
нерівноважних як за концентрацією, так і за енергією. Створення 
цілісної картини фізичних явищ в умовах суттєво нерівноважного 
стану електронної та фононної підсистем, їх теоретичне
обгрунтування .забезпечило вихід на рівень технології та 
практичного застосування досліджуваних гомо- та гетероструктур на 
основі широкозонних напівпровідникових сполук.

Здобутки науковців кафедри - доцентів І.Т.Драпака, 
І.В.Солончук, В.В.Гуца, Б.М.Собіщанського, М.М.Сльотова,
І.С.Кабанової, І.В.Малімона - набули широкого визнання як в 
Україні, так і за її межами. Розробки нового класу джерел та 
приймачів оптичного випромінювання було впроваджено в науково- 
виробничих установах Києва, Москви, Санкт-Петербурга, Казані, 
Єревана, Чернівців. Результати досліджень гарячих електронів, 
нерівноважних і контактних явищ у напівпровідниках були внесеені
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до програм авторитетних міжнародних конференцій, що відбулись \ 
Німеччині, Фінляндії, США, Японії. Франції, Англії, опублікована в 
наукових виданнях світового рівня. В 1990-1994 рр. працівники 
кафедри були запрошені для виступів з лекціями в ін с т и т у т  Макса 
Планка, Бременський та Ерлаген-Нюрнбергський університети 
(ФРН) та Луоянським інститутом оптоелектроніки (КНР). Угоди та 
контракти, укладені з цими установами, передбачають ефективне 
використання наукового потенціалу кафедри. с т и м у л ю ю т ь  

поглиблення та розширення досліджень у галузі фізики та технології 
елементів напівпровідникової оптоелектроніки із залученням інших 
підрозділів університету, зокрема*кафедри мікроелектроніки.

У 1974 р. на базі кафедри анізотропних напівпровідників 
утворено кафедру термоелектрики. На кафедрі анізотропних 
напівпровідників та у проблемній лабораторії при кафедрі велись 
успішні дослідження термоелектричних явищ у анізотропних 
середовищах. Цю кафедру з 1967 р. очолював проф.
А.Г.Самойлович. Окремими вченими одержано багато вагомих 
теоретичних та практичних результатів (І.В.Даховський, І.С.Буда.
С.Л.Королюк, І. М. Пі лат). Розвинена теорія анізотропного
розсіювання у напівпровідниках, розроблені анізотропні 
термоелементи, захищені численними патентами.

У 1973 р. кафедру анізотропних напівпровідників очолив 
проф. Л.І.Анатичук. На кафедрі поставлено широкі дослідження з 
основних напрямів термоелектрики - теорії термоелектричних явищ, 
матеріалознавства, термоелектричної енергетики, термоелектричного 
охолодження та термоелектричної вимірювальної техніки. Цим 
зумовлено перетворення кафедри анізотропних напівпровідників у 
кафедру термоелектрики. На кафедрі та в проблемній лабораторії 
створено узагальнену теорію термоелектричних явищ, яка дозволила 
здійснити прогноз розвитку термоелектрики в цілому та визначити 
найбільш актуальні напрямки наукових досліджень. Створено нові 
методи винайдення принципово нових типів термоелементів, 
розроблено близько 20 нових типів термоелементів, якими істотно 
збагачено елементну базу термоелектрики.

Практична значимість одержаних результатів призвела до
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створення у 1980 р. ггри Чернівецькому університеті 
конструкторського бюро "Фонон", метою діяльності якого стала 
реалізація наукових досягнень кафедри. Діяльність кафедри та КБ 
"Фонон" були об'єднані в навчально-науково-виробничий комплекс 
(УНВК) "Фонон", який виконував за єдиним планом 
фундаментальні та прикладні дослідження, конструкторські та 
технологічні розробки, здійснював дослідне виробництво 
термоелектричних приладів та підготовку спеціалістів. Ним створені 
багаточисельні зразки новітньої техніки, якість яких відповідала 
світовому рівневі, а у ряді випадків його перевершувала. У 1987 р. 
Л.І.Анатичука обрано член-кореспондентом, а у 1992 р. - академіком 
НАН України.

У 1990 р. у Чернівцях створено науково-дослідний Інститут 
термоелектрики Міністерства освіти та НАН України. При цьому 
кафедра термоелектрики та Інститут термоелектрики продовжують 
працювати за загодженими науковими планами. У 1994 р. за 
ініціативою кафедри та Інституту термоелектрики створено 
Міжнародну термоелектричну Академію, до складу якої входять 
провідні спеціалісти з термоелектрики України, США, Франції, 
Японії, Росії, Казахстану та інших країн. Президентом Академії 
обрано зав. кафедрою термоелектрики Л.І.Анатичука. Колектив 
кафедри зробив вагомий внесок у розвиток термоелектричної науки: 
у створення теорії оптимального керування термоелектричними 
матеріалами та приладами (Л.М.Вихор), інформаційно-енергетичної 
теорії термоелектричних вимірювальних систем та основ 
термоелектричного комп'ютерного матеріалознавства (О.Я.Лусте), у 
створення теорії новітніх термоелементів (В.П.Димитраіцук,
В.В.Разіньков), термоелектричних вимірювальних перетворювачів 
(В.І.Боднарук, Л. А. Щербина), теорії динамічних термоелектричних 
процесів (А.В.Михайленко), високоточної мікрокалориметрії 
(Ю.Ф.Редько). Кафедра термоелектрики за 20 років свого існування 
здійснила вагому наукову та науково-організаційну діяльність, що 
забезпечило їй міжнародне визнання.

У науковій роботі кафедри радіотехніки сформувались та 
розвиваються такі основні напрямки:
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- розробка радіоелектронної апаратури для науково- 
дослідних робіт;

- розробка потужних електронних ключів, керованих 
електричними й оптичними сигналами та розробка вторинних 
джерел живлення, перетворювачів електроенергії для апаратури 
широкого застосування;

- розробка систем низового радіозв'язку з використанням 
мікропроцесорної техніки.

Поряд з ци\? проводяться фундаментальні теоретичні 
дослідження флуктуаційних явищ і процесів самоорганізації в 
матеріалах електронної техніки. Ряд наукових робіт виконуються 
сумісно з ЦКБ "Рута", заводом "Гравітон", Інститутом фізики. 
Інститутом проблем матеріалознавства НАН України та ін.

У 1995 р. докторську дисертацію захистив завідувач кафедри 
радіотехніки Л.Ф.Політанський. У 1996 р. при кафедрі відкрито раду 
по захисту' кандидатських дисертацій.

Кафедра електронно-обчислювальних машин (ЕОМ) 
організована в 1987 р. Її очолив генеральний директор 
Чернівецького об'єднання "Електронмаш" доц. З.М.Михайлецький. 
Наукова та педагогічна діяльність кафедри була спрямована на 
задоволення наукових потреб об'єднання та підготовку інженерів 
системотехніків. З 1995 р. кафедру очолює доц. М.В.Остапович. 
Основний напрямок нау кової роботи кафедри нині - це "Комп'ютерні 
інформаційні інтернет-технології".

SUMMARY

ZUSHMAN І.М., RARANSKY M.D , ТКАСН M.V.
REVIEW PHYSICAL RESEARCH PROGRESSIN 

CHERNIVTSI STATE UNIVERSITY В Y Y.FEDKOVICH
History of occurrence and progress of physical sciences in 

Chernivtsy slate university from 1875 till the présent time is 
outlined. Main research directions and scientific achicvement of 
scientists of facully for last tliirty years arc presented.
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УДК 534.266

ТКАЧ М Д  ГЇРОНИШИН І.В., МАХАНЕЦЬ О М.

ПРИЄДНАНІ ПЛОСКІ ХВИЛІ В НАДГРАТЦІ 
ЦИЛІНДРИЧНИХ КВАНТОВИХ ДРОТІВ

Методом приєднаних плоских хвиль виконано теоретичний 
розрахунок електронного і діркового спектрів в надгратці 
циліндричних квантових дротів, утвореній квантовими 
дротами (3 -  ІД Б , вміщеними в кристал р -  СсІБ.

Нові незвичайні явища фундаментального характеру і 
можливості практичного застосування наногетеросистем 
приваблюють до них підвищений інтерес дослідників. Можливості 
подальших шляхів розвитку цієї області недавно детально 
проаналізовані Ж.Алфьоровим в роботі [1]. Серед інших 
технологічно створених перспективних систем відзначались і 
надгратки квантових ям (КЯ), так як шляхом зміни їх просторових 
характеристик можна керувати фундаментальними властивостями 
цих систем (положеннями енергетичних зон, ефективними масами 
квазічасток і т.д.).

Цікавим об'єктом дослідження є гетеросистсма, яка 
складається з циліндричних квантових дротів (КД) одного 
напівпровідникового матеріалу, які періодично розташовані в 
другому матеріалі і. утворюють надгратку в напрямку, 
перпендикулярному до аксіальної осі КД. Якщо довжина КД значно 
перевищує довжину вільного пробігу квазічастки, то КД можна 
вважати нескінченно довгим, а радіус КД і відстань між 
найближчими сусідами буде характеризуватись нанорозмірами. 
Зрозуміло, що просторова зміна розмірів і розташувань КД повинна 
приводити до зміни електронних, діркових і екситонних зон в такій 
надгратці.
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Мста роботи - виконати теоретичний розрахунок електронного 
і діркового спектрів, а також визначити хвильові функції цих 
квазічасток в надгратці циліндричних квантових дротів (НЦКД)

Вивчається система, яка складається із циліндричних КД 
(напівпровідниковий матеріал 1), періодично розташованих в 
середовищі (напівпровідниковий матеріал 2). Далі, для конкретності, 
будемо розглядати електрон, для якого в циліндричній системі 
координат з віссю Ог вздовж аксіальної осі одного із КД 
потенціальна енергія і ефективна маса є радіально симетричними 
функціями

и  (р) =

И ( Р )  =

( и 0 в КП ,
[О ззовні К П,

[ц, в к п ,
І ц 2 ззовн і К П .

(0

(2 )

В зв'язку з залежністю |Л,(р) змінні р і г в рівнянні 
Шредінгера не розділяються, тому для його розв'язку застосовується 
теорія збурень. Енергія і хвильова функція електрона в нульовому 
наближенні визначаються співвідношеннями

§
о

і9

Е ° = Е® + Е°(ку) = Е 1̂ +
П2 кі?

Щ

\|/°(р,ф,2) = -^ гу °(р )е Ік||/:

(3)

(4)

0 М-1 +М-2
де Ь — довжина основної області вздовж осі КД, |іц -

>  _ 2 
[^Величини Е (} і \|/0 (р ) задовольняють рівнянню Шредінгера

й" 1 А  _ і
Ічр 5 р Р р(р)5р ' р2 йр2

д  1
+■ + и ( р ) Ч/°(р) = ЕІч/°(р).(5)

Цс рівняння можна розв'язати методом приєднаних плоских 
хвиль (ППХ), який добре відомий для трьохмірних систем.



Модифікація методу ПГТХ на випадок досліджуваної нами плоскої 
системи виконується таким чином.

Виберемо початок координат плоскої системи в центрі кола 
радіуса р 0 , сумістивши його з вузлом граткк Вігнера-Зейтца. Так
званий " т -1 потенціал" теорії ППХ в нашому випадку має простий 
вигляд

Згідно методу ППХ, далі точно розв'язуємо рівняння 
Шредінгера для області плоского простору всередині квантових ям, 
де хвильова функція представляється у вигляді суперпозиції 
циліндричних гармонік. Оскільки в просторі ззовні ям потенціал 
дорівнює нулю, то там хвильова функція повинна мати вигляд 
плоскої хвилі, яка може бути розкладена по циліндричних 
гармоніках Коефіцієнти розкладу знаходяться з умови неперервності 
функцій на границі кола радіуса р 0 . В результаті отримана
хвильова функція електрона, яка називається приєднаною плоскою 
хвилею (ППХ).

ППХ задовольняє умові періодичності Блоха, але ще не 
задовольняє рівнянню Шредінгера з потенціалом всієї надгратки, 
оскільки до цих пір не встановлений зв'язок між енергією і 
хвильовим вектором. Щоб знайти цей зв'язок, згідно теореми Блоха 
будемо шукати хвильову функцію квазічастки у вигляді лінійної 
комбінації ППХ

де сумування ведеться по векторах оберненої гратки § , а

Оскільки кожна ППХ має розрив похідної на границі між КЯ 
і міжямними областями, згідно методу ППХ, краще використовувати 
не рівняння Шредінгера, а еквівалентний йому варіаційний 
принцип. Визначивши функціонал енергії на хвильових функціях (7)

якщ о р < р 0, 

якщ о р > Р о -
(6)

8

коефіцієнти підлягають визначенню.
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і мінімізувавши його по величинах отримаємо системл

рівнянь відносно коефіцієнтів розкладу, умова сумісності якої дає 
секулярне рівняння для знаходження власних значень Е (|  

функцій хвильового вектора к 1
як

сієї
/Г

(к  х - І )2 Е°і = 0 , (8)

де величини г ^ .  - фур'є-компоненти ефективного потенціалу

надгратки квантових ям.
Враховуючи збурення задачі і хвильові функції (7), 

отримаємо поздовжню ефективну масу квазічастки в першому 
наближенні

П(1)-М-ІІП -
М-,1

і + ц
(9)

де величина ї містить інтегрування по р оператора збурення на 
хвильових функціях (7).

Відмітимо, що в нульовому наближенні поздовжня 
ефективна маса квазічастки не залежить від станів її поперечного 
руху, а в першому наближенні вона істотно залежить від цих станів. 
У випадку необхідності енергетичний спектр і хвильові функції далі 
можна уточнювати згідно теорії збурень.

Застосуємо розвинуту теорію для розрахунку спектра 
електрона і дірки в квадратній надгратці, утвореній КД (3 -Н § 8 , 
вміщеними в кристал (3 -  СсІБ . Вибір системи обумовлений тим, що 
обидва кристали мають дуже близькі розміри елементарних комірок 
і границя між ними достатньо чітка, як у випадку експериментально 
реалізованих складних квантових ям [ 1].

На рисунку 1 приведений спектр електрона і дірки для 
НЦКД. Матеріальні параметри вказаних кристалів відомі в 
літературі.
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Рис. 1 Спектр електрона і дірки для НЦКД.
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гетероструктур.// ФТП.-1998.-т.32,в.1.-с.З-11.

SUMMARY

TKACH M.V., PRONYSHYN I.V., MAKHANETS O.M. 
AUGMENTED PLANE WAVES IN SUPERLATTICE 

OF CYLINDRICAL QUANTUM W IRES
The theoretical calculations of the electron and hole 

spectrum in superlattice of cylindrical quantum wires is 
performed. Superlatticc formed by p~H gS quantum wires,
included in p -  CdS crystal. The augmented plane waves 
method is used.
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УДК 539.101:538.3

КОНСТАНТИНОВИЧ А. В.

СПЕКТР ВИПРОМІНЮВАННЯ ЗАРЯДЖЕНИХ 
ЧАСТИНОК, ЯКІ РУХАЮТЬСЯ В ІЗОТРОПНОМУ 

ІДЕАЛЬНОМУ ФЕРОДІЕЛЕКТРИКУ

Методом сили самодії Лоренца знайдені вирази 
спектрально-кутового та спектрального розподілів 
потужності випромінювання зарядів, які рухаються по 
довільній траєкторії в ізотропному ідеальному 
фер о діелектрику. Особливе значення надається 
дослідженню потужності випромінювання N електронів, 
які рухаються вздовж спіралі в постійному магнітному 
полі в ізотропному ідеальному фер о діелектрику. Ефекти 
перерозподіл)' випромінюваної енергії задаються за 
допомогою фактора когерентності.

У даній роботі методом сили самодії Лоренца досліджено 
спектрально-кутовий та спектральний розподіли потужності 
випромінювання зарядів, які рухаються в ізотропному 
ідеальному диспергуючому феродіелектрику.

Власне електромагнітне поле, яке діє на заряджену 
частинку, визначимо через напіврізницю запізнюючих та 
випереджаючих потенціалів [1-4].

Середня потужність випромінювання заряджених частинок 
визначається через потенціали виразом [3-4]:

Т
ргасі = ц - 1  [А Г

Т ->оо 2Т _т  І
сіг ,(1)

де ер*5 -  і А й -  відповідно скалярний та векторний потенціали,

р — і ] — відповідно густини заряду та струму.
Використовуючи власні потенціали одержані в роботі [1] з 

співвідношення ( 1), після деяких перетворень знаходимо
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спекірально-куговий розподіл середньої' потужності 
випромінювання :

T  00 00 00 00

,  .  l im —  Г dt f dr  f d r '  Г d t ' f dco со2 p(co) п(ш) x
4 я  с T->® 2T  ̂ J J J J W W— 1 —00 —00 —00 I/

prad _  1

27U тс

J dcpJ sin0 d 0 cosj n(co)c 1 со sinö[cos(p(x -  x ') + sincp(y -  y ') j|
о 0

:cosjn(G>)c_1CD c o s 9 ( z - z ;)j cos{co (t - 1')} x

(2)

Проінтегруємо вираз (2) по ф, використовуючи співвідношення 
для функції Бесселя цілого індексу [5]:

2?Г (  І---------- їI  (хЦ асоэф  + Ь э т ф ^ ф  = 2 тсі0[ л/а2 + Ь 2 1, (3)
о

тоді
Т  00 00 00 00

P rad =  r  lim —  f dt f dr f d r ' f d t ' f do» со2 |д(со)п(со)
2 7tC Т-мо 2T l  J J J  V ’ У ’

- T  -00 -00 -00 0

x J s i n ö d G  J 0 —U - c o s i n 0 ^ ( x - x ' ) 2 + ( y - y r)2 Jx 
0 4  c '

x c o s ^ — ©  C O S0 ( z - z ' ) j  COSTCO ( t -  t ’) J  X

j ( r , t ) ] ( ? \ t ' ) -  p ( r , t ) p ( r \ t ' )
n (со)

(4)

Проінтегруємо в (4) по 9 , використовуючи співвідношення 
для функції Бесселя [5]:
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2 БІпГ^а2 + р 2 ]
|  d9 біп 0 10(а б іп 0 ) соб^(3соб0) =    (5)
о >/а2 + р 2

тоді спектральний розподіл середньої потужності 
випромішовання заряджених частинок, які рухаються в 
ідеальному феродіелектрику, набуває вигляду:

1 Т  00 ОС 00 00

Рга<1=— У  І і т  —  [ск Г<3г [ сіг' [ сії' [сісо <йц(со)со8со(і-ґ)х 
тсс2 Т->®2Т * > „  ■ _  І  ' '—Т —00 —00 ’ -00

/
БІП

V С

г - г '

9
С"

і ( г , і ) Д г \ Ґ ) -  — - р ( г , с ) р ( г М ' )  
п (®)

(6)

Формули (2), (4) та (6) визначають спектрально-кутовий та 
спектральний розподіли середньої потужності випромінювання 
заряджених частинок, які рухаються по довільній траєкторії в 
ізотропному ідеальному диспергуючому феродіелектрику.

Досліджуємо потужність випромінювання системи 
електронів, які рухаються по спіралі в ізотропному ідеальному 
феродіелектрику. Функції джерел N  електронів мають вигляд:

N  N

Х ? ’0 = Х м (0 р і (? ’0 ’ р(?>4 = Е р і(?>1) - (7)
1 = 1  1 = 1

де р і ( і ) =  е 5  (г — Г і( і ) ) . (8)

Якщо вектор індукції магнітного поля ВЦОг, тоді радіус-вектор і 
швидкість 1- г о  електрона визначаються співвідношеннями:

(9)? , ( і ) = - Г 0 СО8 м>і(і) іо + Говіпч/ДО +
со0

^ | ( 1) = ~ гі! ~ ,  = +  г0 = у і “  о 1'® о =  с е В є _1 .(10)

23



Тут Є = С ^ р 2 +ІЇЇ0 С2 , У і “-, УІ -  компоненти швидкості,

і|У] -  початкова фаза 1- г о  електрона, р - ,  є -  імпульс і енергія 
електрона, е -  і т 0 -  заряд і маса спокою електрона.

З урахуванням співвідношень (7)-(10) спектральний 
розподіл середньої потужності випромінювання (6) у випадку 
системи електронів, які рухаються вздовж спіралі у ізотропному 
ідеальному феродіелектрику, набуває вигляду:

2 00 00 __/ \ \
рЫ  _

КС
-|с!сосо д (с о )8 н (со) |с іх  БІП --^ СО Г|(х) Г] 1 (х )  X

X СОБ (сох) У 2 ссЦсо 0 х) + Уу -
п 2 (со)

N

де 8 н (со )  = ^  005 
1,к=1

со

со о
( у і - У к )

л ( х )  =  , | У П х 2  +  4 —

СО о \

(Ч)

( 12)

(13)
/

Якщо електрони розподілені вздовж спіралі рівномірно, таким 
чином, що кут між двома сусідніми частинками Л \|/| |+1 = Ді}/,

то для фактора когерентності маємо співвідношення

Б и  (со)=8ІГҐ
1ЯД \|/ со 

. 2 со0^
БІП

Л \|/ со

со
(14)

ОХ
Для системи електронів, які рухаються вздовж спіралі у 

вакуумі, при А \|/ =27С / N  співвідношення ( 11) переходить у
вираз потужності синхротронного випромінювання, отриманий 
в роботі [3]. Співвідношення (11)-(14) знаходять застосування при 
дослідженні явищ когерентності, зумовлених проходженням 
електронних пучків через спіральну змійку [3].

Якщо N = 1 ,  то з співвідношення (11) ми приходимо до
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формули, отриманій у роботі [1]. При V > c/n (ca )
співвідношення ( 11) визначає єдиний процес, а саме
синхротронно-черенковське випромінювання [1,6].
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SUM M ARY

KONSTANTINOVICH A. V. 
RADIATION SPECTRUM  OF CHARGED PARTICLES 

M OVING IN ISOTROPIC PERFECT FERRODIELECTRIC 
The expressions of spectral and spectral-angular 

distributions of the radiation power of charged particles 
moving on arbitrary trajectory in isotropic perfect 
fcrrodielectric are obtained using Lorentz's self-action method.
A special attension is given to the research on the radiation 
power of N electrons spiraling in constant magnetic field in 
isotropic perfect ferrodielectric. The effects of redistribution of 
radiated energy are described by the coherent factor.
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УДК 534.266

ГОЛОВАЦЬКИЙ В.А.

ЕЛЕКТРОННИЙ І ДІРКОВИЙ СПЕКТРИ ПЕРІОДИЧНИХ 
СФЕРИЧНИХ НАНОГЕТЕРОСЇРУКТУР З 

ВНУТРІШНЬОЮ ПОТЕНЦІАЛЬНОЮ ЯМОЮ

В наближенні методу ефективних мас розв’язано 
рівняння Шредінгсра для електрона та дірки в сферичній 
наногетсрострукіург побудованій з періодично розміщених 
напівпровідникових шарів Н§8 та СбБ. Отримано залежність 
енергетичного спектру електрона та дірки від радіуса 
внутрішнього кристалу Розраховані ймовірності
радіального розподілу квазічасток в гетероструктурі. 
Досліджено локалізацію квазічасток в різних шарах

Прогрес в фізиці двохвимірних гетеросистем з квантовими 
ямами, їх прикладне використання та поява нових технологій 
вирощування гстсроструктур привернули увагу фізиків до 
дослідження ще більш привабливих систем, що володіють меншою 
розмірністю - квантових дротів та квантових точок. На відміну від 
квантових ям, де носії обмежені в напрямку, перпендикулярному 
шарам, і можуть рухатись вільно в площині шару, в квантових 
дротах носії заряду обмежені в двох напрямках і вільно 
переміщуються тільки вздовж дроту. В квантових точках - так 
званих "штучних атомах" - носії заряду обмежені вже у всіх трьох 
напрямках і володіють повністю дискретним енергетичним 
спектром. Ця унікальна риса квантових точок дає можливість для 
створення лазерів та інших приладів з високою температурною 
стабільністю частоти генерації [1]. Розміри квантових точок повинні 
бути в діапазоні декількох нанометрів, щоб забезпечити енергетичні 
зазори між підрівнями електронів і дірок порядка декількох кТ при 
кімнатній температурі. На основі таких квантових точок можуть 
бути створені надгратки, при періодичному розташуванні "штучних
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атомів” в матриці [1], а також - складні сферичні наногетсросистеми 
Прикладом експериментально створених таких сферичних 
наногетеросистем є структура СсіЗ/І^/СсіЗ/НгО, тобто сферичний 
нанокристал СсіБ, покритий шарами та Ссі8 і поміщений у воду 
[2]. В цій роботі досліджувались енергії екситонних станів при 
різних значеннях товщин шарів сферичної наногетеросистеми. 
Потенціал для електронів в такій структурі має вигляд сферичної 
потенціальної ями скінченної глибини. В роботі [3] в однозонному 
наближенні розраховані енергії екситонних збуджень в 
наногетеросистемі СсІБ/Т^/І-ЬО та перенормування основного 
екситонного стану внаслідок екситон-фононної взаємодії. Отримані 
в рамках моделі діелектричного континууму результати добре 
узгоджуються з експериментальними даними [2].

В даній роботі досліджується електронний та дірковий спектри 
в складній сферичній наногетероструктурі, побудованій з 
сферичного кристалу покритого періодично розміщеними
шарами Сс15 та Н§8 . При цьому для електронів та дірок утворюється 
потенціал, який складається з сферичних ям та бар'єрів. 
Енергетичний спектр квазічасток визначається розмірним 
квантуванням, а вигляд хвильових функцій вказує на локалізацію 
електронів та дірок. Вивчення особливостей локалізації носіїв заряду 
є метою даної роботи. Потенціал, що складається з пі коаксіальних 
сферичних квантових ям (рис.1) має вигляд

Рис. 1. Потенціал системи.
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и еМ(г) = І 0. 
[Щ*,

0 < г  <г0,г2п_}< г < г 2„\

г2п-2 < г < г2 п - Ь  г > г 2т -\
(1)

а ефективна маса 

те/,(г )
Щ) і (2 )

0 < / - < г 0,г2„_, < г < г 2п;

[ '« і” . г2п-2 < г  <Г1п- Ь Г>Г2т_\
Рівняння Шредінгсра для електрона чи дірки в складній 

сферичній гетеросистемі в загальному вигляді для довільних товщин 
кожного шару гетеросистеми розв'язане в роботі [4]. Енергетичний 
спектр квазічасток визначається з дисперсійного рівняння, яке 
містить визначник розмірністю 4т х 4т , елементами якого є 
сферичні функції Бесселя та Неймана і який має просту і однотипну 
структуру. В робогі [4] отримані рекурентні співвідношення, які 
дозволяють отримати аналітичний вираз для дисперсійного рівняння 
та невідомі коефіцієнти для хвильових функцій. Врахування 
періодичності даної системи мало спрощує дисперсійне рівняння, 
тому всі подальші розрахунки проводились чисельними методами. 
Розрахунки спектрів квазічасток проводились для сферичної 
наногетеросистеми з т=3. П арам етри кристалів приведені в 
таблиці і.

Таблиця 1.
Кристал те(т0) тИ(т0) Уо(еУ) У0н(еЮ а(Л)

0.2 0.7 1.2 0.8 5.818
. 0.036 0.044 0 0 5.851

Результати розрахунків приведені на рисунках 2-3. На рис.2 
зображено залежності спектрів електрона та дірки від розмірів 
внутрішнього нанокристалу при £=0. Як видно з рисунку, 
спектри являють серії рівнів розмірного квантування для квазічасток 
в кожній з сферичних потенціальних ям. Збільшення г0 приводить до 
збільшення ширини внутрішньої сферичної ями, а значить - до 
зменшення розмірного квантування в цій ямі. Таким чином 
енергетичні рівні, які відповідають внутрішній ямі з збільшенням г0 
опускаються, зближаючись між собою.
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Рис.2. Залежність електронного (а) та діркового (Ь) спектрів від ширини
внутрішнього шару ^ 8 .

В решта квантових ямах із збільшенням ґо рівні розмірного 
квантування незначно опускаються, виходячи на насичення в 
граничному випадку г0 ->  оо. В результаті різної поведінки
спектральних залежностей квазічасток внутрішньої ями та всіх 
решта квантових ям в областях перетину цих залежностей, виникає 
ефект розштовхування рівнів. В цих областях спектр квазічасток 
нестабільний, тобто мала зміна г0 приводить до якісних змін
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спектру. Розрахунок хвильових функцій дав можливість побудувати 
розподіл радіальної ймовірності знаходження електрона та дірки, 
тобто можна визначити локалізацію квазічастки. На рис.З зображено 
ймовірності радіального розподілу електронів в різних енергетичних
станах.

Рис.З. Ймовірності радіального розподілу електронів в: а) найнижчому 
енергетичному стані; б) першому збудженому стані; в) другому 
збудженому стані; г) найнижчому7 енергетичному стані при різних 
значеннях го

З рисунку видно, що при г0=20ан^  електрон, перебуваючи в стані з 
найменшою енергією, повністю локалізується у внутрішній 
потенціальній ямі (рис.За). В першому збудженому стані електрон, 
локалізується у зовнішній ямі (рис.36). В наступному збудженому 
стані електрон потрапляє в середню квантову яму (рис. З в). На рис.Зг 
зображена локалізація електрона в області нестабільного спектру. У
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випадку r0=I8aHgS електрон в найнижчому енергетичному стані 
знаходиться у зовнішній ямі, а при збільшенні радіуса внутрішнього 
кристалу всього лише на один моношар, основним станом електрона 
стає стан, в якому він локалізований у внутрішній ямі. Таким чином, 
в області значень г0, при яких енергетичні рівні внутрішньої ями 
перетинають рівні, утворені зовнішніми квантовими ямами, існує 
нестабільність у локалізації електронів. Для дірок такий же ефект 
відбувається , як видно з рисунка 26, при більших значеннях радіуса 
внутрішнього кристалу. Тому можлива поява цікавих особливостей 
в екситонних спектрах сферичних наногетероструктур, вивчення 
яких необхідно проводити в рамках багатозонних моделей.
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SUMMARY

HOLOVATSKY V.A. 
ELECTRON AND HOLE SPECTRUM IN PERIODICAL 
SPHERICAL NANOSYSTEM WITH INTERNAL WELL

The Schrodihger equation for electron and hole in 
spherical nanoheterostructure created of periodically located 
semiconductor layers HgS and CdS is solved withing the effective 
mass approximation. The dependence of electron and hole spectra 
on the radius of the internal crystal HgS is obtained. The 
probabilities of the internal crystal radius are calculated. The 
localization of electrons and holes in different HgS layers.
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УДК 621.315.592

ГУЦУЛ І.В

ОБЧИСЛЕННЯ ДВОХМІРНОГО РОЗПОДІЛУ 
ТЕМПЕРАТУРИ І ТЕРМОЕЛЕКТРОРУШІЙНОЇ СИЛИ 

АНІЗОТРОПНОГО ОПТИКОТЕРМОЕЛЕМЕНТА

Проведено розрахунок двохмірного розподілу температури 
анізотропного оптикотермоелемента з врахуванням закону 
Бугера-Ламберта. Одержано вираз для поперечної 
термоелектрорушійної сили у випадку анізотропії коефіцієнтів 
термоерс і теплопровідності.

Розглянемо анізотропний оптикотермоелемент (АОТ) у 
вигляді прямокутної пластини розмірами а = с » Ь  (рис.1), 
виконаної із матеріалу, що володіє анізотропією коефіцієнтів 
термоерс [1] і теплопровідності [2], тензори X І Ot яких в 
лабораторній системі координат (X,Y,Z), повернутій на кут ф в
площині XOY відносно кристалографічної (X',Y',Z') мають 
відповідно вигляд [3].

Нехай на верхню грань термостата 1, товщиною Ь], 
виконаного із оптично прозорого в необхідному діапазоні довжин 
хвиль матеріалу, коефіцієнт поглинання якого у j , падає однорідний 

променевий потік густиною qo- Нижня грань термостата 
знаходиться в теплооптичному контакті із верхньою гранню 
термоелемента при температурі Т0 = co n st. Бокові і нижня грані 
пластини 2 адіабатично ізольовані.

Розподіл температури в об’ємі пластини знайдемо із 
основного закону теплопровідності при наявності внутрішніх джерел 
тепла.
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Рис. 1 Анізотропний оптикотермоелемент 
1-термостат; 2-анізотропна пластина; 3-електричні контакти 
Праворуч - лабораторна система координат ХУЪ і орієнтація 
кристалографічних осей Х'УТ пластини 2

пДля стаціонарного розподілу температури - г - = 0 в
сл.

наближенні Хі2 < Х22 * Х ц = Х22 ПРИ Ф = 45° рівняння
теплопровідності набуває вигляду

,і)
5х ду І22 

де q v = q 0e -Ylblye_Y('b-y')- кількість тепла, що виділяється
внутрішніми джерелами, зумовлена законом Бугера-Ламберта, 
у — коефіцієнт оптичного поглинання матеріалу пластини.

Крайові умови для рівняння теплопровідності (1) в
розглядуваному випадку мають такий вигляд
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<эт
<Эх х=0

а т
дк х=а

п 57 
= 0* ду

= о, Т |у = ь= т 0 .
у=0

Як відомо, власною функцією задачі Штурма-Ліувілля
СІ V

бх“

dv

dx х=0

dv

dx
= 0

(2 )

(3)
х=а

П 7Т
є функція созА,пх, яка відповідає власному значенню Х п = — , де

а

п = 0,1,2,... Система {собХпх}п=0 є повною, замкнутою,

ортогональною системою функцій на відрізку [0,а]. Це дозволяє 
ставити питання про розклад функції у ( х ) в ряд Фур'є по цій 
системі.

Функція у (х ) за своїм зображенням [4] 
а

Г п[у( х ) ]=  |у ( х )с о з Х пхёх =  у п (4)
о

однозначно відновлюється за правилом

,-і- - і  00у (х ) = Р п [у „] = -  Х 5 П' , П СОБ^пХ, 8 „ = • ! ’
1. п =  0

а П=0 2, п = 1,2,...
(5)

Співвідношення (4) і (5) носять назву скінченного прямого 

Р п і оберненого Р ”1 інтегрального косинус-перстворення Ф)ф'є [41.

Для розв'язку задачі (1 )-(2) використаємо оператор Р п за 
правилом (4). Внаслідок тотожності

д 2Т

дк2

а д2Т
= / —^ - соб^ хсіх =  - ^ п Тп(У ).

5х
де

т п (у )=  |Т (х ,у )с о зХ пх(іх, 
0

одержимо задачу побудови розв'язку' рівняння

(6)

(7)
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сі2Т

<іу Г ' - ^ п Т ( У ) =  ґп(У). у є ( 0,Ь) (*)

за крайовими умовами 
сіТ,

= 0, т
П ж ,-

у=0
у=Ь = т пЬ >

(Т0а, п =  0 

ІО, п =  X I

(9)

де (Ю)

т пь = 1 Т 0 с о з Х п х г і х  =

о

ї п ( у )  =  е~у(Ь-у)со8А,пхсіх.
0 *22

Загальний розв'язок рівняння (8) будемо шукати у вигляді 
суми загального розв'язку однорідного і часткового розв'язку 
неоднорідного рівнянь, тобто

т „ (у )  = т подн( у ) + т пн‘:одн(у ). (11)
Загальний розв'язок однорідного рівняння (8) шукаємо у вигляді

ТпДИ( у ) - С 1псЬХпу + С 2п5Ь^пу , (12)

де С 1п і С 2п -  коефіцієнти, які знаходимо з крайових умов (9)

^пЬ
1п сЬХпЬ ’ 

Підставляючи (13) в (12) одержимо

с 2п = о .

т» т ' ^ = Ж 7 ь с Ь К у -

( 13)

(14)

Частковий розв'язок неоднорідного рівняння (8) шукаємо за 
допомогою функції джерела

ф - = А 1псЬА,пу + А 2пзЬ ^пу (0 < у < Е, < Ь) ̂

Ф ^ В 1псЬХпу + В 2п8ЬА.пу (0 < Е, < у < Ь)

з відповідними крайовими умовами

Ф „ (у Д )  =
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У=5
= 0,

^ ф -  сіф; '
сіу dy = 1,

dф■

у=£
гіу

= 0 ф +
у=0

у=Ь
=  0(16)

де А іп, А 2п,Віп , В2П -  коефіцієнти, для яких одержуємо із (15)- 
(16) наступні співвідношення

бЬ А.п (^ — Ь )
А щ = -  , , А 2п =0,

^ псЬ ^пЬ

сЬА.п^ Ь ^ пЬ п сЬХп£ '

Ь ІП “  Л , л , > В 2п -  - •

(17)

/ ^ с И ^ Ь
Підставляючи (17) в (15), одержуємо вираз для функції джерела

. - ^ „ ( Ь  -^)сЬ Я .пу (0 < у < ^ < Ь),

Ф„(У
?іпсЬ ^ пЬ

1
(18)

Х пс\ \ХпЬ
бЬХп (Ь -  у)сЬХп^  (0 < £ < у < Ь ).

Частковий розв'язок неоднорідного рівняння (8) із 
врахуванням (18) набуде вигляду

т Г днЧ у) = 1 ф п( у , ^ „ ( $ №  =

° ,(19)
Ь Ь М Ь - у ) с 1Л пЕ г , г  \ 5ЬХп( Ь - ^ ) с Ь Х пу

і  х . с х . ь  ' - « Ж * !  х . с х . ь

де Гп(^) визначається співвідношенням ( 10), яке після інтегрування 
має вигляд

е - '<ЬЧ>.
І 2 2

(20)

Застосовуючи обернене інтегральне косинус-перетворення 
Фур’є (5) до загального розв'язку (11) неоднорідного 
диференціального рівняння (8) із врахуванням (14) і (19), одержимо
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Т (х ,у )=  Рп- 1[Тп(у)] = -  І 5 иТп(у)со8Х.пх =
а п*0

2 оо ь (21)

= Т о + - Ц ф п(у,6 №і№)созА.в* ^
а П=І0

Підставляючи (20) в (21), після інтегрування одержимо

2Чое _г,Ьіуе_1'ь 
Т (х,у) = Т0 +

00 | 
І—  л 2 2п=1 - у
Аналіз виразу (22) показує, що розподіл температури в 

анізотропній пластині має складну нелінійну залежність від змінних
х і у .

Поперечна складова напруженості термоелектричного поля, 
зумовлена проходженням променевого потоку через анізотропну 
пластину визначається в даному випадку співвідношенням

т о ї  дТ 
~ а п  дх +(Хі2 ду ' ^

Згідно [5] електрорушійна сила є анізотропного
термоелемента із врахуванням (23) має вигляд

в = и Н ( а " £ + а , 2 Ш ,і’< <24)
Використовуючи вираз (22) для розподілу температури легко

аг дТ ..
бачити, щ о ! — сіх = 0 , тобто вклад в величину електрорушійної 

о ду
сили в даному наближенні вносить тільки складова градієнта 

5 Т
температури ---- . Після інтегрування співвідношення (24) одержимо

дх

%22
.(22)

суЬ _  У5ЬХп( Ь - у )  _  е _уу 

сЬХ.пЬ А.псІіА.пЬ
соб^ х
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e = 4q0c

(та)2

- П И  a l l a

X 2 2 ^  ь Ґ о (2 к +  l ) 2 я 2 -  ( y a )
e"yb +

+
(2k + 1 )2 7Г2

1-
1

(2k +l)7tb
ch

(25)

(2к + 1)тгЬ;-rb  l L _ th
(2k + і)ті a
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SUMMARY

GUTSUL I V.
THE CALCULATION OF TWO-DIMENSIONAL 

TEMPERATURE DISTRIBUTION AND THERM O-EM F OF 
ANISOTROPIC OPTIC-THERM OELEM ENT

The calculation of two-dimensional temperature distribution of 
anisotropic optic-thermo-element is performed. It is taking into 
consideration Buger-Lambert law. The expression of transversal 
thermo-emf in the case of anisotropic coeficients of thermo-emf and 
heat conductivity is obtained.
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МЕЛЬНИЧУК С.В., МИХАЙЛЕВСЬКИЙ я  м  .
РАРЕНКО І М.. ЮРІЙЧУК І М

ЗОННА СТРУКТУРА НАПІВМАГНІТНИХ ТВЕРДИХ 
РОЗЧИНІВ CdxMni.xTe

Модель сильного зв’язку (sp-’s‘-модель з включенням 
в розгляд d-орбіталей) застосовано для розрахунку зонної 
структури напівмагнітних твердих розчинів CdxMni_xTe в 
парамагнітній фазі. Запропонована схема вибору параметрів 
сильного зв'язку, що дала можливість послідовно врахувати 
sp- і pd-гібридизацію, а також властиві напівмагнітним 
напівпровідникам міжелектронні d-d взаємодії. 
Досліджуються особливості поведінки енергетичного спектру 
та густини станів твердого розчину CdxMni_xTe в залежності 
від концентрації магнітної компоненти.

Напівпровідникові тверді розчини, що містять магнітну 
компоненту, є перспективним класом сполук завдяки своїм 
унікальним властивостям. На ряд їхніх властивостей можна 
впливати, змінюючи концентрацію магнітної компоненти та 
прикладаючи зовнішнє магнітне поле [1].

На даний час експериментально добре вивченими є тверді 
розчини напівпровідників групи А2В6 , магнітною компонентою в 
яких виступає Мп. Зокрема, CdxMni_xTe в багатьох відношеннях має 
властивості аналогічні CdxHgi_xTe, але при цьому не містить ртуті і 
має кращі механічні властивості. Основна інформація про 
особливості електронного спектру CdxMni_xTe отримується із 
спектроскопічних вимірів при низьких температурах. Разом з тим 
тільки в небагатьох роботах проведено теоретичні розрахунки 
електронного спектру даних матеріалів. Дані розрахунки проведені 
складними першопринципними методами [2] і для практичного 
використання майже не придатні. Тому виникає потреба в 
простіших напівемпіричних методах розрахунку електронного 
спектру, які можна було б застосувати для потреб конкретних задач.

УДК 530.21
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В даній роботі електронний спектр CdxMni_xTe 
розраховувався в моделі сильного зв’язку sp^s* в наближенні 
віртуального кристалу з врахуванням d-станів Cd та Мп.

Згідно моделі в базис сильного зв’язку включалися атомні s і 
р функції Те та s,p і d - функції Cd і Мп. Тоді гамільтоніан задачі 
матиме вигляд :

H = H Sp + Н d vH Sp_d ( 1 )
де Hsp - гамільтоніан в sp базисі без врахування d станів металу. Hd - 
враховує d стани Мп, # sp-d описує взаємодію між d-станами металу 
та sp станами матриці. В даному базисі матриця гамільтоніана має 
розмір 20*20. Матричні елементи виражаються через відомі 
параметри моделі сильного зв’язку - Esa, Esc, Ера, Ерс, Vss, V^, 
Vsapc> Vpasc [3,4].

Параметри сильного зв’язку для ідеальних CdTe та МпТе 
знаходились із аналітичного розв’язку секулярних задач, що 
записані в sp базисах в точках Г та. X зони Бріллюена:

\  і

V* * = \ ( k ; r E d ' - \ E r- - f

k - - *

Vs - r = ^ ( k - + E r

^ 4 (k +,v

(2)

4 - Е „ 9
2

Е  а - Е  с 2)х \ ■ . Sa Рс . /

4 '* і г .
2 F  -  F

. ^sa "Рс . !)
E s ' + E s ° = E rl + E rl 

E pc +  E po = £ r . +  E TU

Значення енергій ^б р ал и сь  із даних першопринципних розрахунків
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[2]. Діагональні матричні елементи Е^, знаходяться
через відповідні енергії атомних станів [5] по методиці що описана 
в [3].

Для врахування особливостей електронного спектру 
напівмагнітного твердого розчину' необхідно розширити базис 
включенням d-станів металу.

Діагональні матричні елементи Edt, Ede враховують 
розчеплення атомних d-станів металу кристалічним полем [2,6,7]. 
Початкові значення параметрів гібридизації Vsd, Vsp4d визначатися за 
співвідношеннями:

h2r f
І dm П ш  7/2 (3 )

d - віддаль між найближчими сусідами, 7/ ldm - підгоночні 
параметри, rd - радіус d - орбіталі.

В процесі розрахунку г| змінювались таким чином, щоб 
забезпечити задовільне значення розчеплень d-зон в точках X та L. 
В порівнянні із стартовими значеннями вони змінюватись в межах 
± 10%. У випадку чистого CdTe вплив d- станів Cd на зонний 
спектр є слабким, оскільки d-рівні Cd розміщені на значній 
енергетичній віддалі (~ -8.5 eV [2]) від вершини валентної зони.

Вибір параметрів для МпТе дещо складніший, що зумовлено 
незаповненою d-оболонкою Мп. Доданок Hd, що входить в (1), має 
вигляд:

U  J  v  л
w + ■7  'n w2 <п им, ■«! »

у ^  ^  \'Фfi
(4)

\fiCt
Де піра " числа заповнення б- орбіталей типу р (р=е, Ї2 ) із спіном а  
для атома Мп у вузлі і. Параметри и  і і описують внутріатомну 
кулонівську (Ц) та обмінну (І) взаємодії. Величина цих параметрів 
визначалась із експериментів по фотоелектронній спектроскопії [8] 
та теоретичних робіт [7].

Парамагнітний стан МпТе моделювався структурою 
MnTo.5Mnlo.5Te в ‘ наближенні віртуального кристалу. Набори
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параметрів для Мп|Те і Мг4 Те знаходились аналогічно до того, як 
це було зроблено для СсіТе і описано вище. При цьому 
використовувались дані першопринципних розрахунків [2].

Матричні елементи для Бр-сІ взаємодій в МпТе знаходились 
за методикою Харрісона [4] і порівнювались з експериментальними 
даними [8] та даними іншими авторів [6,7]. Спектр твердого розчину 
СсіхМпі_хТе знаходився в наближенні віртуального кристалу для 
різних концентрацій Мп.

Підібрані параметри та результати розрахунку енергетичного 
спектру приведені в табл. 1 та на рис.1. На рис.2 представлена 
залежність ширини забороненої зони сплаву від вмісту магнітної 
компоненти. Дана залежність є лінійною практично для всіх х, що 
узгоджується з результатами інших авторів та даними експериментів 
[2].
Таблиця 1. Параметри взаємодій в

Парам СсіТе МпТГе МпТГе
Vss -4.62 -4.397 -4.32

4.72 3.342 2.782
Vxx 0.90 1.959 1.394
Vxv 2.45 3.339 1.477
У8с1 -1.00 -1.123 -1.123

Урсіст -0.936 -1.049 -1.049
Урсітс 0.431 0.483 0.483

^с*ра 2.65 . 2.65 2.8
^а*рс 4.45 4.45 4.4

Е8с -0.261 -0.967 -0.632
Ерс 4.27 4.679 1.749
Есіс -8.5 -0.25 -0.25
Еза -9.749 -10.82 -10.48
Ера 0.19 0.821 -2.109
Еся* 7 7 7
Еэб* 10.5 10.5 10.5

и — 3 3
3 — 0.8 0.8

4

З

2

1

0

-1

-2

-З

г  х
Рис. 1 Енергетичний спектр

С^.бМп'о.2 Мп;о.2Те

42



E, eV
Рис.2 Залежність ширини *>ис-  ̂ Густина станів твердого розчину 

забороненої зони CdxMni-xTe в парамагніній фазі.
CdxMni_xTe від концентрації

Густина станів твердого розчину CdxMni_xTe в парамагнітній 
фазі приведена на рис.З для х=0,5. Можна виділити дві області 
енергій з d-зонами. Одна з них знаходиться в валентній зоні (2-4 еВ 
нижче краю валентної зони) і відповідає конфігурації з 
максимальною величиною спіну на Мп, друга знаходиться в зоні 
провідності і відповідає конфігурації з мінімальним спіном. 
Дисперсія даних зон незначна (рис. 1), внаслідок цього відповідна їх 
густина дає відчутні піки.

Як показують розрахунки залежності електронного спектру і 
густини станів від х, положення d-зон залишається практично 
незмінним, зазнає зміни лише їх парціальний вклад в густину станів.
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S U M M A R Y

MELNYCHUK S.V., MYKHALEVSKIY Y.M..
RARENKO 1.М., YURIJCHUK I.M.

ELECTRON SPECTRUM OF 
SEMIMAGNETIC SOLID SOLUTIONS CdxMni_xTe

Tighbbinding method (sp3s*-modeI with d-orbital) is 
applied for calculation of band structure of semimagnetic solid 
solutions CdxMn]_xTe in paramagnetic phase. A scheme for 
determination of tight-binding parameters is proposed that 
accounts for sp-, pd-hybridization and intracenter d-d interaction. 
Peculiarities of energy spectrum and density of states of solid 
solutions CdxMni_xTe on dependence of magnetic component is 
investigated.
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УДК 651.315

РАРЕНКО І.М., КОРОЛКЖ С.Л., КОШКІН В.М

РОЗПОДІЛ ПОТЕНЦІАЛУ ВНУТРІШНЬОГО ПОЛЯ в  
ГЕТЕРОПЕРЕХОД! ВЛАСНИХ НАПІВПРОВІДНИКІВ

Розраховано розподіл * потенціалу внутрішнього 
електричного поля в гетєропереході двох довільних власних 
напівпровідників.

Ядерні енергетика та промисловість, особливо при 
виникненні екстремальних умов (аварія на ЧАЕС), потребують 
створення напівпровідникових (НП) сенсорних і силових 
електронних пристроїв, стійких до великих доз різного типу 
радіаційного випромінювання. Відомо, що НП з стехіометричними
вакансіями [І] (групаАпВ т) практично не змінюють своїх 
властивостей при дозах радіації, які в тисячі раз перевищують ті, які 
допустимі для класичних НП ве, 8 і та ін. Характерною рисою цих 
НП є те, що введення різної природи домішок не змінює типу 
провідності -  вони завжди залишаються власними НП [1,2,3]. Тому 
використати такі НП для створення радіаційно стійких діодів, 
транзисторів та інших пристроїв традиційними методами 
неможливо. В [3] показана принципова можливість створення 
радіаційно стійких елементів електроніки на основі гстеропереходів 
(ГП) з власних НП. Важливість цієї проблеми вимагає дальших 
досліджень, як теоретичних, так і експериментальних.

Дана робота присвячена розрахунку внутрішнього 
електричного поля, яке виникає на ГП двох довільних НП. В [3] ця 
задача розв'язана в наближенні е |фк | / к Т » 1  (ер* -  контактна 
різниця потенціалів між НП 1 та 2, е -  абсолютне значення заряду 
електрона, к -  постійна Больцмана, Т- температура ).
Розглянемо контакт двох власних НП, зонна структура яких до 
встановлення термодинамічної рівноваги зображена на рис. 1 1 ут Бо 
-  енергетичний рівень вакууму, X/ , Ф/ , £#/ , Е\>оі , ЕсОі , Роі
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відповідно електронна спорідненість, робота виходу, ширина 
забороненої зони, границі валентної зони і зони провідності, рівень 
Фермі /-го НП (/ =1,2 ).

Якщо Ф,>Ф2, то при встановленні контакту НП 1 зарядиться 
від’ємно, НП 2 -  додатньо, і на границі двох НП виникне електричне 
поле, скалярний потенціал якого ц>і(х) задовольняє рівнянню

Хі

-СОЇ

01
'д і

Л/01'

ф>

у

о

ф>
Г Е

Е п.
д^

с02

02

“у02

0

Рис.1

с/ <Рі(х) Рі(х)
, / = 1,2 , (1)

СІХ2
де єо - діелектрична стала, є, - діелектрична проникливість /-го НП. 
Густина заряду

р,(х)=-е[п,(х)-р,(х)1 
де концентрація електронів та дірок рівна

И, ( » ) , Л Г „ Є х р
кТ 

кТ
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Тут Afc/ »Âv/ ~ ефективні густини станів в зонах, р' - рівень Фермі 
системи. Оскільки внутрішнє поле зосереджено поблизу контакту 
граничні умови для (1) мають вид

lim <рх(х) = <рк, lim = 0 . (2)
ДГ—>—00 .*->-00 dx

lim ср2 (х) = 0, lim - 2--Х) = 0 (3)
JC—» + C O  дг—>+оо dx

(початок системи координат вибраний на контакті двох НП). При 
х=0 маємо

? ,(0> = й < 0 > , « , ^  = *2 ^  . ,4)
dx dx

При х —>±оо
п і (х) = р і (х) = пш = р 0і ,(5)

де Поі̂ Роі -  концентрація електронів та дірок далеко від контакту, де 
внутрішнє поле відсутнє

"О, =  РОі =  (N ciN v i ) U2  е х Р ( - ” )

Із умови (5) знаходимо значення F ,  виражене через параметри НП 1 
та 2

F  = + kL ln! ^ L - e(Pk ,
2 2 Nc2

р, _ g v02 + £ с02 , ^  ln ^ v 2
2 2 N c2 '

Тоді рівняння для (pi(x) матимуть вид

d 2<px( x ) _  2е«оі h е[<Р\(х)-<рк ] 

dx2 s i£ 0 S kT

Уг (x ) _ 2с т 0; ^  (x)

йбг £-2f 0 W
їх розв’язки, що задовольняють граничним умовам (2), (3) мають 
вид [41
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4£Г /і

1п іИ
е<р2(х)

кТ ~ Г С > •
(7)

(6)

де С/ -  константи інтегрування,

/ ,=
/  \  1/2

є{є0кТ

2е пОІ
- довжина екранування Дебая. Із (6), (7) одержуємо

, , г  1 + ехр(у + С 0
✓ ч 2а:Т , /і^[(х ) = ^ +  1п ------------!----------  , (8)

е І - е х р ^  + С,) 
м

1 - е х р ( - ~ + С 2 )

Р г (* ) =  Іп    • (9)
1 + ехр(--^- + С2 )

‘2
Константи С/ знаходимо із граничних умов (4), які можна записати

\+ и  1 - у  и V
Р~ = т  7  = -  , (Ю)

1 - й  1 + V { - и  1 - V
де введено позначення

^  ^  є \12 Є(Рки =  ехр С ] , V =  ехр С2 , ̂  =  — , р  =  ехр — — .
2аг7

Фізичний зміст мають корені системи (10), які менші 1 (в іншому
випадку аргумент логарифма в (8), (9) буде від’ємний). Як показує
аналіз системи (10), ці корені рівні

,  „  о N1/2
и 1 =

1 - р '

(1 + р  +2

О - р 2 )2
- і

V] =_  \ ~ р ~ Щ { \  + р)  
1 + р - щ ( 1 - р )

48



Таким чином, остаточно розподіл потенціалу вздовж 
системи двох НП визначається співвідношеннями

і *
1 + U ]  ех р  —

2 кТ /
ç > l( x )  =  <pk +  I n ------------------- - , д с <0  , ( 1 1 )

6 1 -  Mi exp —
h

1 -  Vi exp(——)
. . 2kT.  1 FV w  

<Р2ІХ) =  l n ------------------ — , x > 0 .  (12)
6 1 + v, exp(- - - )

2

Можна показати, що в наближенні » 1, —̂ 01 « 1
кТ £2п02

одержані результати співпадають з [3].
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SUMMARY

RARENKO I.M., KOROLJUK S .L ., KOSHKIN V.M. 
THE HETEROCONTACT OF THE INTRINSIC 

SEMICONDUCTORS
In this paper the inner electrical potential in the heterocontact of 

two intrinsic semiconductors have been calculated.
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УДК 535.421

ГОНЧАРУК А.Н., КОНОПАЛЬЦЕВА Л.І., 
РАРЕНКО І.М., ХІЦЬ Ю.А

ДОПУСТИМІ ВІДХИЛЕННЯ ПАРАМЕТРІВ 
ДИФРАКЦІЙНОГО ФОКУСУЮЧОГО ПРИСТРОЮ

На основі теорії хвильових аберацій отримано загальні 
формули, що визначають допустимі відхилення параметрів 
фокусуючого пристрою із дифракційною лінзою. Для випадку 
плоскої хвилі отримані точні аналітичні розв'язки, коли є 
відхилення в довжині світлової хвилі або у напрямку 
поширення падаючого випромінювання.

Сьогодні в оптичному приладобудуванні дедалі більшу увагу 
привертають так звані дифракційні лінзи (ДЛ) завдяки можливостям 
широкого керування абераційними характеристиками на основі 
мікроелектронної планарної технології [1]. В даній роботі ми 
розглядатимемо ДЛ як дифракційний фокусуючий пристрій. Відомо, 
що для дифракційних оптичних елементів характерна значно 
більша, порівняно із рефракційними, чутливість до коливань 
параметрів оптичної системи. З іншого боку ДЛ найбільш 
перспективні при застосуванні саме у високоточних пристроях. 
Вищесказане визначає актуальність теми даної роботи: встановлення 
допустимих відхилень параметрів оптичної системи із ДЛ, виходячи 
із заданого критерію якості фокусування.

Ми обмежимось простим і в той же час цілком реальним 
випадком -  фокусуванням паралельного світлового пучка в точку, 
причому вважатимемо, що підкладка ДЛ знаходиться з боку 
падаючого випромінювання. Як буде показано нижче, для такої 
оптичної системи можливий простий і в той же час повний 
аналітичний аналіз. Виберемо систему координат таким чином, щоб 
вісь ог співпадала із оптичною віссю, а її напрямок -  із напрямком 
поширення світла. Вважатимемо також, що площина ХОУ співпадає 
із вихідною площиною ДЛ. Оскільки вся система вісісиметрична, то 
не існує виділеної орієнтації осей ОХ, ОУ в площині дифракційної
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лінзи. Коли всі параметри оптичної системи відповідають своїм 
розрахунковим значенням, то паралельний світловий пучок 
фокусується в фокальну пляму із центром в точці (0,0,ї), в якій має 
місце максимум інтенсивності світлового поля за ДЛ, позначимо цю 
величину як І|(0). При наявності відхилень в параметрах максимум 
інтенсивності світлового поля в площині т=ї буде в загальному 
випадку в деякій іншій точці (5х, 5у, 0  і матиме значення І{<1{(0). 
Внаслідок симетрії системи зміщення центру фокальної плями 
завжди може бути приведено до вигляду (5х, 0, і), що буде 
вважатися виконаним скрізь далі. Відношення /І{(0) називається 
інтенсивністю Штреля і є кількісною мірою величини спотворення 
(аберації) фокальної плями.

Для встановлення зв’язку між ї  і відхиленнями параметрів 
оптичної системи, виходитемо із відомого співвідношення [2]

1 = 1 -  (АФ)2 , (1)
де (ДФ)2 - середньоквадратичне відхилення хвильового фронту

(ДФ)2= <(5Ф)2> -  <6Ф>2 (2)
5Ф = Фои1 -  Ф5 (3)

< ...>  в (2) означають усереднення по вихідній площині ДЛ; Ф0щ -
фаза світлового поля за ДЛ при реальних значеннях параметрів
системи; Ф8 - фаза сферичної хвилі, що сходиться в точку (5х, 0,Г) і 
відповідає реальній довжині світлової хвилі X, при цьому величина 
5х сама визначається із умови мінімуму (ДФ)2. Величина 5Ф є 
малою величиною, пропорційною відхиленням параметрів системи і 
5х. Щоб зробити це очевидним, запишемо Фоиі У вигляді

ФоиІ=Ф8(°) + §ФоиІ, (*)
де Ф8(0) -  фаза сферичної хвилі, що сходиться в точку (0, 0, 0  і 
відповідає розрахунковому значенню довжини світлової хвилі АХ°), а 
$Фош є малою величиною, пропорційною відхиленням параметрів 
системи від розрахункових значень. Фаза Ф8 також представляється 
в аналогічному вигляді

Ф8 = Ф8(0)+6Ф8, (5)
де 5Ф8 -  мала величина, пропорційна 5х і 5А, = X - А,(°). Із (3) -  (5) 
отримуємо тоді
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5Ф = 5Фоиі -  5Ф8 . (6)
Надалі ми вважатимемо, що одночасно має місце відхилення 5р 
лише одного параметру р. Представимо 5Ф у вигляді

5Ф = (5Ф/5р)5р + (6Ф/5х)5х . (7)
Підставивши (7) в (2), отримуємо

(ДФ)(2) = А(5р)2 + 2В(5р) (5х) + С(5х)2 , (8)
де

А=<(5Ф/5р)(2)> _ <5Ф/5р>(2) (9а)
В=<(5Ф/6р) (5Ф/5х)> -  <бФ/5р><5Ф/5х> (96)

С=<(6ф/5х)(2)> -  <5Ф/5х >(2). (9в)
Оскільки С>0, то мінімум (АФ)(2) по відношенню до 5х буде при

5х = -  (В/С)6р , (10)
що і є новим положенням центра фокальної плями. Підставивши
далі (10) в (8), отримуємо “справжнє” значення (АФ)(2), що визначає
інтенсивність Штреля

(ДФ)(2) = (А -  В2/С) (5р)2 . (11)
Із (1), (11) знаходимо вираз для допустимого відхилення параметра р 
при заданому значенні X

(5р)2 < ( і - і ) / ( А - В 2 / С ) .  (12)
Таким чином, формули (4)—(9) і (12) дають загальне вирішення 
поставленої задачі. Відмітимо, що вирази для В і С можуть бути 
більш конкретизовані навіть не звужуючи рамок викладеного вище 
загального підходу. Дійсно, оскільки

5Ф/бх = 5Ф8/5х = (2тіА,(0)) (х/(х2 + у2 + 12)1/2) # (із)
то величина С зводиться до цілком конкретних інтегралів, а у
величині В залишається невизначеною лише одна функція 5Ф/5р та, 
що й у величині А. Більш конкретно це виглядає наступним чином. 
Враховуючи, що із-за симетрії системи

<5Ф/5х> = <6Ф5/5х > = 0 (14)
для С залишається лише перший доданок в (9в), який при врахуванні 
(13) зводиться до

С = 0,5(2я/М0))2(1 — 1п(1 + г2)/г2 ) , (15)
де г = Я/£ Я -  радіус лінзи. Для величини В також залишається
лише перший доданок в (96)

В = (2кІХ (0))<(х/(х2 + у2 + 12)1/2) ( 5ф /5р)> (16)
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Застосуємо отримані загальні формули до нашої конкретної системи 
із ДЛ. Перш за все відмітимо, що із теорі'гдифракційних лінз слідує 
[1]

Ф о и і =  Ф іп  -  , ( 1 7 )

де Фіп -  фаза падаючого світла в площині ДЛ, а -  Ф& так звана фаза 
ДЛ, яка повністю визначається структурою лінзи. Тоді маємо

5Ф0иі = 5Ф ш -5Ф е , (18)
так що для 5Ф із (6), (18) отримуємо

5Ф = 5Ф[П -  5Ф8 -  6Ф5 (19)
Розглянемо випадок, коли є відхилення в довжині хвилі,

тобто р=Х. Оскільки із зміною X Фіп міняється на незначущу
постійну, а Фй взагалі не змінюється, то

5Ф/5А. = 5Ф8/5А. =(2п/Х (0 )2) (х 2  + у 2  + {2 ) 1 / 2  . ( 2 0 )

Тоді відразу ясно, що із-за симетрії системи вираз для В (16)
дорівнює нулю. Це означає, що в кінцевій формулі (12) випадає і С. 
Так що залишається одне А ,  обчислення якого згідно (9а) і (20) дає 

А  = (2тс/Х ( 0 ) 2 ) 2 £ (  1 +  г2 / 2  -  4 ( (  1 +  Г2 ) 3 / 2  _  1 ) 2 / 9 і*4) ( 2 1 )

Остаточно для допустимого відхилення в довжині хвилі отримуємо 
із ( 12) і (21)
6 Х  <  (Х(0)2/2п) ( 1 Я )  ( 1  -  1 ) 1 / 2 ( 1  +  1-2/2 -  4 ( ( 1  +  г 2 )3/2  _  1 ) 2 / 9 г4 )-1/2  ( 2 2 )

Розглянемо далі випадок, коли є відхилення в куті падіння плоскої 
хвилі на ДЛ. Вважатимемо, що світловий пучок відхилений від 
оптичної вісі в напрямку ох на величину бер. Оскільки величини Фо і 
Ф5 взагалі не залежать від падаючого випромінювання (окрім 
довжини світлової хвилі для Ф8), то

5Ф/5ф = 5Фш/5ф = (2ті/Х (0))Х . (23)
В цьому випадку в кінцеву формулу (12) ввійдуть всі три величини 
А, В, і С. Маємо для них із (9а), (16), і (23)

А = (2п/Х (9))2(2г2/4 (24)
В = (2 п /Х Щ Ш Щ \ + г2)3/2/3 -  (1 + г2)1/2 + 2/3) (25)

і С дається виразом (15). Кінцевий вираз для 5ф матиме при
підстановці (15), (24) і (25) громіздкий вигляд і ми його не 
приводимо. Але ясно, що структура його буде типу

5ф < (Х(0)/2п) ( 1 /0 ( 1 -  0  1/2Р(г2) (26)



Проаналізуємо нерівності (22) і (26). Перш за все відмітимо, що г 
визначає діаметр фокальної плями в одиницях зокрема, щоб 
отримати пляму на рівні 0,5 діаметром порядка необхідно
вибрати г~0,5 [2]. Це означає, що обидва останні множники в (22), 
(26) є в деякій мірі “'постійними” величинами- перший встановлює 
допустиму межу спотворення фокальної плями, а другий -  її 
діаметр. Таким чином, для забезпечення необхідної якості 
фокусування залишасгься лише одна можливість -  зменшення 
фокусної відстані ДЛ f і відповідно її радіусу R. Розглянемо 
конкретні числові значення. Сучасні вимоги до мікрооб'єктивів у 
пристроях зчитування оптичної інформації встановлюють t~0,98, 
г~0,5 і 0ф~0,5°. Використання ж в якості джерела випромінювання 
напівпровідникового лазера дає А,~1 мкм і ÔA. -  0,01 мкм. Тоді із (22) 
слідує, що необхідно вибирати ДЛ із f  < 80 мкм (R < 40 мкм); 
нерівність (26) дає значно слабше обмеження: f  < 800 мкм (R < 400 
мкм). Ми бачимо, що характерний для ДЛ значний хроматизм 
робить проблематичним використання дифракційної лінзи як 
високоточного фокусуючого пристрою. Більш доцільно 
використовувати комбіновану систему рефракційних лінз та ДЛ для 
цих цілей.
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SUMMARY

GONCHARUK A.N., KONOPALTSEVA L.I., 
RARENKO I.M., KHITS J.A. 

ALLOWED DEVIATIONS OF PARAMETERS 
OF DIFFRACTION FOCUSING DEVICE
General formulas wliich determine allowed deviations of 

focusing device with diffraction lens are obtained on the base of 
the wave aberration theory. Exact analytical solutions are obtained 
in the plane wave case when there is deviation in light wave length 
or in the direction of incident radiation.
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РАРЕНКО А.І

В П Л И В  М А Г Н ІТ Н О Г О  П О Л Я НА П Р О Ц ЕС И  Ф О Р М У В А Н Н Я  
О Д Н О РІД Н И Х Н А П ІВ П Р О В ІД Н И К О В И Х  К Р И С Т А Л ІВ  І 

Ш А Р ІВ  З РО ЗП Л АВ ІВ І РОЗЧИНІВ

Проаналізовано вплив магнітного поля на процеси 
кристалізації з розплавів і розчинів. Показано, що це поле 
приводить до мікро- і макроперемішування компонентів в 
рідкій фазі і вирощування високооднорідних кристалів та 
шарів напівпровідників.

Чисті і леговані складні напівпровідники груп А^Вб. А^В^, 
А 2 ЕР та їх тверді розчини використовуються як у вигляді об’ємних 
кристалів, так і у вигляді шарів і плівок. Але у всіх випадках одним з 
найважливіших параметрів, що характеризує ці середовища є їх 
макро- і мікрооднорідність. Нами розглянуто ряд технологічних 
варіантів, їх фізичних або фізико-хімічних принципів і способів їх 
практичного здійснення, що дозволяють покращити однорідність 
кристалічних структур. Особлива увага приділяється способам 
підготовки розплаву чи розчину і його стану в процесі кристалізації. 
Тут вирішальну роль відіграють процеси макро- і 
мікропсремішування, які можуть або інтенсифіковуватись, або 
значно послаблюватись в залежності від зовнішніх впливів як в 
об’ємі рідкої фази, так і в її приграничних областях [1,2].

Такими факторами, що накладаються ззовні, є різноманітні 
поля -  електричні, електромагнітні, гравітаційні, які широко 
використовуються в різних технологіях. їх розгляд в розумінні 
аналізу їх дії і нових варіантів застосування буде проведено нами в 
подальших розробках по даній темі.

Тут ми зупинимося на аналізі впливу постійного і змінного 
полів на процеси в системі розплав (розчин) - кристал, в структурі 
якої зручно виділити чотири частини, де дія поля приводить до 
різних результатів.
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Частини системи: І — конвективна область, що охоплює 
основну частину об’єму рідкої фази; II — дифузійний шар товщиною 
5 поблизу фронту кристалізації, де перемішування відбувається 
тільки за рахунок дифузії; III -  область поверхні фронту 
кристалізації і близькі до неї атомарні (молекулярні) шари «рідкої» 
фази; IV - кристалічне середовище (кристал, шар).

В області І магнітне поле може приводити до чисто 
протилежних макроефектів: інтенсифікації перемішування рідкої 
фази і гальмування руху потоків до їх повної зупинки [3]. Перший 
ефект досягається магнітним полем, що обертається, чим 
створюється можливість інтенсифікації руху потоків в рідкій фазі, 
тобто підсилення того ж процесу, який створюється гравітаційною 
конвекцією, але при цьому можливий більш широкий вибір 
напрямку і швидкості руху потоків, що керуються магнітним полем 
[3]. Цим способом досягається і зменшення товщини дифузійного 
шару 5, а, відповідно, і наближення ефективного коефіцієнта 
сегрегації до рівноважного.

Гальмування конвективних чи інших потоків аж до їх повної 
зупинки проходить в постійному магнітному полі. Останній варіант 
відкриває можливість стабілізації розподілу теплових потоків по 
часу і в просторі та виключає їх коливання біля фронту 
кристалізації; дозволяє значно розширити область дифузійного шару 
5 аж до розмірів / всього об’єму розплаву. В цьому випадку стає 
ефективним вирощування однорідних твердих розчинів 
направленою кристалізацією на малих швидкостях шляхом їх 
програмування. Метод ефективний при витягуванні монокристалів з 
розплаву в тиглі, якщо полем гальмуються конвективні потоки. 
Необхідно врахувати, що найбільший ефект досягається, якщо 
кристал і плівка будуть знаходитися в русі відносно рідкої фази 
(обертатися або лінійно переміщуватися).

Нами проаналізовані процеси в рідині поблизу плоского диску 
(циліндра), що обертається з кутовою швидкістю чи пластини, яка 
коливається, при розміщенні системи в постійному магнітному полі, 
яке перпендикулярне до ПЛОЩИНИ ДИСК}' (пластини). Для товщини 8С 
дифузійного шару отримано вираз:
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V
(1)

де V -  лінійна швидкість руху точки дифузійного шару під дією 
магнітного поля; со - швидкість обертання диску; /і і є  -  магнітна і 
діелектрична проникність середовища; Я  -  магнітна індукція.

З ( 1) випливає, що із збільшенням магнітної індукції чи 
швидкості переміщення дифузійного шару в магнітному полі його 
товщина зменшується і відповідно ефективний коефіцієнт сегрегації 
наближується до рівноважного. В розчині чи розплаві знаходяться 
частинки, що мають різні ефективні заряди аж до протилежних по 
знаку. В такому випадку варто розглянути взаємодію цих частинок з 
магнітним полем в мікромасштабі, тобто розглянути вплив 
магнітного поля на дифузійні процеси в рідині, що рухається в 
магнітному полі і яка містить вищезгадані частки. В рівняння 
переносу заряду в магнітному полі в самому загальному вигляді
входить член (е*Е  + е*[\гхВ] [4]), який враховує взаємодію

частинок з ефективним зарядом є* з магнітним полем В. Звідки 
випливає, що вплив магнітного поля на розчини полягає в 
електродинамічній дії на іони, асоціати, що мають ефективні заряди. 
На кожний заряд буде діяти сила Лоренца, яка складається з двох 
компонент і 172, щ о  направлені по осях г і у  і визначаються за 
формулами

Сила Лоренца приводить до зміни траєкторії частинок, що 
рухаються, надаючи їм рух в площині, перпендикулярній напрямку 
магнітної індукції. Величина та напрямок швидкості, радіуси 
закруглення траєкторії частинок, що рухаються з розчином, різні і 
залежать від величини і знаку їх ефективних зарядів, маси, а також 
від в’язкості середовища. Таким чином, магнітне поле може

Еу— (е*/с)со2В28ігкр + еЕу єх, (е*/с)ууВу+ еЕ2. (2)

приводити до додаткового перемішування в розчинах на мікрорівні
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за рахунок різних напрямків і інтенсивності руху в них різних 
компонентів розплаву. Це приводить до підвищення однорідності і 
розподілу частинок не тільки в дифузійному шарі, що дуже важливо, 
але і в конвективних потоках в об'ємі рідини, у випадку коли вони 
повністю не загальмовані.

Сила Лоренца буде приводити до додаткового пересування 
заряджених часток в області самої поверхні кристалізації, тобто в 
області III, вона буде діяти на іони, асоціати, що захоплені силами 
поверхневих зв’язків фронту кристалізації або які мігрують по 
поверхні, буде сприяти відриву від поверхні молекулярних залишків 
хімічних сполук, що розкладаються на поверхні з виділенням 
компонентів кристалічної фази, тобто буде покращуватись 
рівномірність і величина притоку до поверхні нових молекул 
сполук. Останнє -  при хімічному осадженні шарів.

Якщо речовину помістити в магнітне поле напруженості Н  ,
то індукція всередині нього визначається величиною В , яка 
пов’язана з напруженістю поля співвідношенням

де У -  намагніченість, J  /  Н  -  магнітна сприйнятливість одиниці 
об’єму. Як речовина в цілому, так і окремі частинки в змішаній 
системі при внесенні в магнітне поле набувають індукований 
магнітний момент [4]. Парамагнітні речовини мають постійний 
момент. Тому, при введенні в магнітне поле системи з різних 
частинок, на останні буде діяти орієнтаційний ефект, який 
пропорційний сприйнятливості частинок і величині поля і який 
змінюється зі зміною величини і напрямку поля. Якщо магнітне поле
неоднорідне і має градієнт дН /д Б  в напрямку 5  , то на діамагнітні і 
парамагнітні частки, як і на все тіло в цілому, будуть діяти сили, що 
приводять до лінійного зміщення і які пропорційні добутку моменту 
на градієнт поля

де \ - об єм. Діа- та парамагнітні частини будуть переміщуватись в 
протилежні напрямки.

В = Н -  4ть/, (3)

(4)
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З вищесказаного випливає, що за допомогою магнітного поля 
можна здійснювати мікроперемішування і інтенсифікувати міграцію 
частинок в самих критичних областях системи при кристалізації з 
розчинів і розплавів різних речовин і особливо напівпровідників 
Описані ефекти дали позитивні результати при вирощуванні нами 
об’ємних напівпровідників груп А^Вб, А^В^, А^В5 і плівкових 
структур.

Магнітне поле приводить до збільшення ймовірності 
утворення зародків і однорідного росту осаджуваних плівок, не 
вимагаючи зміни температури’ і складу рідкої фази розчину, 
покращуючи структурну досконалість кристалів за рахунок 
покращання умов міграції частинок, що забудовують плівку, 
збільшуючи ймовірність розміщення частинок в термодинамічно 
найбільш вигідних місцях.
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SUMMARY

RARENKO A.I. 
THE MAGNETIC FIELD INFLUENCE ON THE 

FORMATION PROCESSES OF HOMOGENEOUS 
SEMICONDUCTOR CRYSTALS AND LAYERS FROM THE 

MELT AND SATURATED SOLUTIONS

The magnetic field influence on the crystallization 
processes from the melt and saturated solutions is analyzed. It is 
shown that this field cause micro- and macromixing of 
components in liquid phase and make it possible to grow high- 
homogeneous semiconductor crystals and saturated solutions.
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ВОЛИНСЬКА Т А., ГРИЦЮК Б.М , НІЧИЙ С.В.

УДК 621.793

М Е Т О Д И К А  Т А  О С О Б Л И В О С Т І В И Р О Щ У В А Н Н Я  
П Л ІВО К  Л А ЗЕРН И М  В И П А Р О В У В А Н Н Я М  В  

С Т А Т И Ч Н О М У  В А К У У М І

Розглянута методика та особливості вирощування 
напівпровідникових плівок елементарних та багато- 
компонентних напівпровідників з використанням імпульсного 
лазерного випромінювання в умовах, які забезпечують 
чистоту технологічного процесу та сприяють збереженню їх 
стехіометрії.

Плівки напівпровідникових матеріалів є цікавими об’єктами 
для дослідження та використання в напівпровідниковому 
приладобудуванні. Це зумовлено тим, що в плівках або плівкових 
структурах виникає ряд явищ, які важко або неможливо реалізувати 
в масивних матеріалах. Якщо в попередні десятиріччя основні 
зусилля були зосередженні на розробці технології вирощування 
монокристалів та дослідження їх властивостей, то на протязі двох 
останніх десятиліть основна увага звертається на теоретичні і 
експериментальні дослідження плівок і плівкових структур 
(надграток), на основі яких уже практично виготовляють ряд нових 
приладів з унікальними властивостями. Ці дослідження вимагають 
розробки нових або вдосконалення традиційних методів 
вирощування плівок, використання складного технологічного 
обладнання та підвищення контролю якості шарів на атомарному 
рівні [1].

Сьогодні для одержання плівок широко використовується 
метод лазерного напилення [2]. Цей метод дозволяє отримувати 
плівки заданого складу, причому процес випаровування є майже 
безінерційним. Тому в порівнянні з термічним напиленням,
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усувається взаємодія розплаву з матеріалом човника або тигля, яка 
приводить до забруднення матеріалу... В порівнянні з катодним 
розпиленням, яке проводиться при тиску інертного газу 10-1 . 10-3 
мм рт. ст., де не усувається взаємодія розпилюваного матеріалу з 
атомами залишкових газів, лазерне розпилення проводиться у 
високому вакуумі. При цьому товщину плівок можна регулювати 
шляхом зміни тривалості дії лазерного випромінювання.

Важливим фактором, який впливає на чистоту процесу 
отримання плівок та їх властивостей є тиск залишкових газів в 
робочій камері. Він залежить від .кількості газу, який поступає із - 
зовні при натіканні і швидкості відкачування. Тому' відбувається 
вдосконалення вакуумних установок з метою пониження тиску в 
робочому об’ємі. Основним недоліком таких вакуумних систем є 
натікання, яке проходить неперервно і тому постійно відбувається 
забруднення плівок натікаючими газами. Причому, чим вищий 
вакуум можна отримати в установці, тим більша її вартість, 
зростають енергозатрати для одержання та підтримання такого 
вакууму.

Щоб позбутись основного недоліку динамічних вакуумних 
систем, нами запропонована і розроблена методика отримання 
плівок за допомогою лазерного випаровування в умовах статичного 
вакууму [3]. Статичний (при якому відсутнє натікання повітря із 
зовні) вакуум можна отримати в замкненому (запаяному) об’ємі при 
умові, що крізь його стінки не натікає повітря (газ). Схема камери 
(ампули), в якій створювався статичний вакуум, представлена на 
рис. 1. Камера 1 для напилення плівок складається з двох об’ємів, 
розділених невеликим звуженням. В нижній частині камери 
знаходиться титанова пластинка 2, при розпиленні якої лазером на її 
стінках утворюється титанова плівка, яка виконує роль гетера. У 
верхній частині розміщена мішень 3, яка закріплена на 
мішенетримачі 4. При одержанні плівок різних матеріалів на одній 
підкладці або для нанесення захисного покриття отриманої плівки, 
випаровувальні матеріали розміщуються на поверхні тримача і 
розділяються між собою перегородкою для виключення попадання 
пари однієї речовини на другу в процесі проведення напилення.

61



Відстань між мішенню і підкладкою 5, яка закріплена на 
тримачі підкладки 6, регулюється за допомогою стійок 7. Форма 
плівки задається маскою 8, яка може переміщатись по стійках за 
допомогою постійних магнітів (на малюнку не зображені). Діаметри 
тримачів підкладки та мішені близькі до внутрішнього діаметра

Рис. 1. Пристрій для отримання плівок за допомогою 
лазерного випаровування в статичному вакуумі.

1 - камера (ампула), 2 - титан, 3 - мішень, 4 - мішенетримач, 
5 - підкладка, 6 - підкладкотримач, 7 - стійка,

8 - маска, 9 - пічка. 10 - лазерне випромінювання.
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підкладки використовувалась проградуйована піч 9 з рсзистивним 
нагрівом, яка намотана на ковпак з кварцу. Проведені спеціальні 
експериментальні дослідження залежності температури підкладки 
від температури пічки при тиску в ампулі 1(Н мм.рт.ст. показали, 
що теплова рівновага між пічкою та підкладкою досягалась на 
протязі 20 хвилин, після того як пічка була виведена на заданий 
температурний режим. Температура контролювалася термопарою, 
яка знаходилась між обмоткою пічки та її каркасом.

В наших дослідженнях вакуум створювався в “пірексових" 
ампулах. Як показали попередні дослідження, скло марки “пірекс'' є 
прозорим для лазерного випромінювання з довжиною хвилі > = 1,06 
мкм і при тривалому опроміненні не зазнає істотних змін 
(руйнування). Як відомо [4], крізь скляні стінки не відбувається 
натікання атмосферних газів, тому створений тиск в ампулі може 
зберігатись як завгодно довго, без додаткових енергозатрат. При 
потребі можна використовувати ампули з кварцу, який прозорий в 
УФ області спектру, і може витримувати більш високу температуру, 
необхідну для підігріву підкладки.

Ампула відкачувалась магніторозрядним насосом до тиску 
5-10-6 мм.рт.ст. або дифузійним насосом з азотною виморожуючою 
пасткою, до тиску 2-Ю"5 мм.рт.ст. і запаювалась. Відомо [4], що при 
температурі 200-250°С з стінок пірексового скла відбувається 
інтенсивне газовиділення адсорбованих газів, тому ампули при 
відкачуванні на вакуумному насосі перед запаюванням прогрівались 
за допомогою газової горілки до вказаної температури, з метою 
усунення адсорбованих газів зі стінок ампули. Подальше 
підвищення вакууму досягалось шляхом розпилення титанового 
гетера, який інтенсивно поглинає кисень і азот [5]. Таким чином, 
тиск в ампулі, за розрахунками, проведеними Чернишем [6], досягає 
величини 10-7 - 10-9 мм.рт.ст., це підтверджується вимірами, 
проведеними за допомогою припаяного до ампули іонізаційного 
манометра ПМИ - 2 (рис.2). Використання різних вакуумних насосів 
для створення попереднього вакууму не впливало на властивості 
плівок, так як однаковий кінцевий тиск в ампулі досягався шляхом 
розпилення різної кількості титану. Слід відзначити, шо при
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розпиленні гетера при тривалості імпульсу більше, ніж 2 мкс, при 
Рімгг=170 Вт/ім пірексові ампули можуть руйнуватись від перегріву. 
Це пояснюється тим, що титанова плівка при більшій енергії 
лазерного випромінювання може містити включення крапель 
титану, які, осідаючи на холодні стінки ампули в місці проходження 
променя, спікаються з нею, утворюючи сильно поглинаючий шар, 
що приводить до руйнування ампул.

Р, мм.рт.ст.

Рис. 2. Залежність тиску в робочій камері від кількості імпульсів лазерного 
випромінювання з параметрами іім=1,5 м с , Р=170 Вт/ім при розпиленні

гетера (Ті).
Проведені експериментальні дослідження показали, що для 

отримання рівномірних за товщиною плівок, поверхня мішені, з якої 
проводиться випаровування повинна бути паралельною площині 
підкладки. При одержанні плівок напівпровідникових матеріалів 
спостерігається ревипаровування матеріалу з стінок ампули, тому не 
відбувається утворення поглинаючого шару. Під дією лазерного 
випромінювання стінки ампули очищаються в місці його 
проходження.

За допомогою даної методики, вирощені полікристалічні та 
текстуровані плівки елементарних, бінарних та потрійних
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напівпровідникових сполук: Те, CdSb, ІщБез, РЬТе, InBiySbi.y 
CdxHgi-xSe і CrxHgi.ySe. Вимірювання температурної залежності 
кінетичних коефіцієнтів показало ідентичність графіків lga=f(l(P/T), 
lgR=f(103/T) плівок і випаровувального матеріалу.
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SUMMARY

VOLYANSKA Т А., GRITSYUK B.N., NICHIY S.V. 
M ETHOD AND PECULIARITIES OF THE GROWING OF 

THE FILMS BY THE LASER EVAPORATION IN THE
STATIC VACUUM.

It’s shown the method and the peculiarities of the growing 
of the semiconductor films of the elementary and polycomponent 
semiconductor by the use of the laser radiation in the condilions 
which ensure the cleanness of the technological process and 
promote the preservation of their stehyometri.
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УДК 503.29

ЮРІЙЧУК ї м

ЗОННА С Т Р У К Т У Р А  К О Р О Т К О П ЕР Ю Д И Ч Н И Х  
Н А Д ГР А Т О К  ваАв/АІЛв

В 5/?5* - М О Д Є Л І сильного зв’язку теоретично 
досліджується енергетична зонна структура коротко- 
періодичних надграток (СаАв)п/(А\А$)п1. Проаналізовано 
вплив станів об’ємних матеріалів на формування нижніх 
підзон провідності надгратки в залежності від товщини 
напівпровідникових шарів (ЗаАБ та АІАб. Визначено області 
існування прямозонних та нспрямозонних надграток різного 
типу.

Однією з основних особливостей надграток (НГ) 
(СаАз^^АІАБ)#/ є існування різних типів НГ в залежності від 
товщини шарів напівпровідників СдАб та АІАб. Так, при товщині 
шару ЄдАб менше 3.5 нм (кількість моношарів п< 12) відбувається 
перехід від прямозонних НГ (тип І) до непрямозонних НГ (тип II) 
[1]. Для НГ першого типу максимум валентної зони та мінімум зони 
провідності формується Г-станами СгаАз, тоді як для непрямозонної 
НГ дно зони провідності утворюється з А^-станів АІАб. В 
непрямозонних НГ оптичні переходи відбуваються за участю носіїв 
двох сусідніх напівпровідникових шарів і є непрямими в реальном) 
просторі. Для дуже малих товщин напівпровідникових шарів (п<3) 
спостерігається перехід до НГ II типу, дно зони провідності яких 
формується в основному Хх^-станами АІАб [1]. В цьому випадку 
оптичні переходи є непрямими також і в імпульсному просторі НГ 
Теоретичні розрахунки електронного спектру НГ, виконані в різних 
моделях, дозволяють отримати непогане пояснення переходів [2], 
однак цілісна картина зміни типів НГ (СаА5)/7/(А1А5)т  в залежності 
від товщини напівпровідникових шарів відсутня. Крім того, основна 
увага зосереджувалася на вивченні симетричних НГ (п-т). тоді як
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дослідження фотолюмінесценції асиметричних короткоперюдичних 
надграток (т=п/2) виявили ряд цікавих особливостей структур з 
різною товщиною шарів [3].

В даній роботі вивчається енергетична зонна структура 
короткоперіодичних НГ (СаА5)л/(А1А5)ш для цілого набору товщин 
напівпровідникових шарів. Розрахунок спектру виконано в $ря*- 
моделі сильного зв'язку. В даній моделі для опису збуджених станів 
в звичайний яр-базис сильного зв’язку включають катіонні і аніонні 
5*-орбіталі. Таке розширення базису дозволяє більш точно описати 
поведінку зони провідності об’ємного матеріалу в точках X  і Ь, що 
особливо важливо для непрямозонного напівпровідника АІАб, 
мінімум дна зони провідності якого знаходиться в околі точки X

Геометричну структуру НГ можна представити як сукупність 
атомних площин, перпендикулярних виділеному напрямку -  
напрямку росту НГ. Для тетраедричних бінарних напівпровідників 
СаАБ, АІАб для напрямку' росту' [001] кожна атомна площина 
містить атоми одного типу, причому площини різного типу 
чергуються між собою. Пара таких площин складає моношар НГ. 
Вирази для матриці гамільтоніану НГ в зрз*- моделі сильного 
зв’язку і детальне обговорення застосованих наближень можна 
знайти в [І].

Розрахунок спектрів надграток проведено для різних товщин 
напівпровідникових шарів (2<п, т< 14), які дозволяють прослід
кувати за виникненням всіх можливих типів НГ. На рис. 1 приведені 
величини енергій найнижчих підзон провідності НГ в двох точках Г 
і X  зони Бріллюена (ЗБ) надгратки в залежності від кількості 
моношарів т при фіксованих значеннях /7=3,8. Величини енергій 
відраховуються від краю валентної зони НГ, тобто фактично є 
шириною забороненої зони НГ в точках Г  і X. Позначення Гс, Х2, 
ХХу  вказують на походження того чи іншого рівня відповідно з І с- 
станів ваЛ.? та Х2, Х ^у-станів АІАб. Величина внеску даних станів в 
формування підзон НГ визначалася з аналізу власних векторів 
відповідних секулярних матриць. Підзони в точці Г надгратки 
виникають в результаті змішування станів точки Г  СаАз та станів 
АІАз в точці X , так як саме останні знаходяться в актуальній області 
енергій (Гс - Х 7 - змішування). їх взаємне розміщення і визначає тип
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т
Рис. 1. Найнижчі енергетичні підзони провідності НГ (Сс\АБ)п/(А\А5)т 

в точках Г  і X  ЗБ в залежності від т. а -  /7=8, б -  п= 3.

НГ. При п<5 (рис.І.а) нижчим є рівень, переважаючий вклад в який 
дають Гс -  стани ЄаАз, і надгратка є прямозонною (НГ типу І). При 
п>5 найнижчим є рівень, основний вклад в який дають Х2 стани АІАб 
і надгратка належить до типу II. При менших значеннях товщини 
напівпровідникових шарів ваЛБ (менших п) даний перехід 
відбувається при менших т, так для п=3 (рис. 1.6) перетин двох 
кривих має місце при т<3. Проте, як видно з рис. 1.6, для НГ з п=3 
при п<4 найнижчим по енергії є рівень ХХу. Це означає, що мінімум 
зони провідності знаходиться не в точці Г, а в  точці X  ЗБ надгратки. 
Оптичні переходи в таких системах є непрямими і в імпульсному
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Рис. 2. Типи надграток (СаА5)^/(А1А5)777.

просторі і НГ належать до типу непрямих (НП) надграток. Зміна 
типу НГ для малих п=т=2 спостерігалася експериментально при 
вивченні особливостей спектрів фотолюмінесценції коротко- 
періодичних НГ [3].

Результати аналізу внеску станів ваАз і АІАб в  формування 
нижніх підзон провідності НГ систематизовані на рис.2, де 
визначено області існування можливих типів НГ (СаАБ^ДАІАз)/?/. 
Для НГ з кількістю моношарів ваАБ п>\2 надгратки є 
прямозонними для любих т. Цей факт підтверджується 
експериментально і співпадає з теоретичними результатами, 
отриманими в інших моделях [2]. Для п<\2 НГ можуть бути двох 
типів, причому при п,т < 4 НГ є непрямими. Пунктирними лініями 
на рисунку приведені прямі, що відповідають симетричним та 
асиметричним НГ. В [3] встановлено, що всі досліджувані 
асиметричні НГ є прямозонними, що добре узгоджується з нашими 
теоретичними оцінками. Слід відмітити, що НГ з дещо більшим т 
ніж для асиметричних. НГ, (зокрема НГ 6/4, 7/5), належать до НГ 
типу II, що також підтверджується на рис. 2.
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Проведені дослідження енергетичної зонної структури 
дозволили проаналізувати вплив станів об ємних матеріалів на 
формування нижніх підзон провідності НГ (GaAs)w/(AlAs)/// та 
визначити області існування різних типів НГ. Модель sps*, 
незважаючи на деякі розбіжності з експериментальними даними в 
області малих п і т, дозволяє адекватно відомим експериментальним 
результатам та іншим, більш складним теоретичним моделям, 
описати зонну структуру НГ (GaAs),?/(AIAs)w.
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SUMMARY

YURIJCHUK І.М.
BAND STRUCTURE OF SHORT-PERIOD 

SUPERLATTICES GaAs/AlAs
Energy band structure of short-period (GaAs),/(AlAs)m 

superlattices is investigated in the frame of ^^-tight-binding 
model. Influence of bulk semiconducdor states on formation of 
low conduction subbands of superlattice for different width of 
GaAs and AlAs layers is analyzed. The ranges of existence of 
direct and indirect superlattices are defined.
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ГОРЛЕЙ П.М., ГРИГОРИШИН О м  
РОЖДЕСТВЕНСЬКА М.Г 

ТЕМПЕРАТУРНА ЗАЛЕЖНІСТЬ ФЛУКТУАЦІЙ ГУСТИНИ 
СТРУМУ У ТЕЛУРІ

Досліджена температурна та частотна залежності 
флуктуацій діркового струму в телурі. Показано, що при 
врахуванні домінуючого розсіювання дірок на полярних 
оптичних фононах трьох поляризацій, на спектральній кривій 
інтенсивності флуктуацій має місце ділянка, обумовлена 1/ю - 
шумом.

Вирішення проблеми граничної чутливості вимірювальних 
або детектуючих пристроїв, яка обумовлена наявністю кінцевого 
рівня шумів, є актуальною задачею фізики напівпровідників [1-4]. 
Особливо важливо з практичної точки зору визначити можливості 
зменшення величини шуму у тому чи іншому частотному інтервалі. 
Робочими елементами електронних пристроїв здебільшого є 
напівпровідникові матеріали з різноманітними властивостями, які 
залежать як від хімічного складу, методів їх одержання, так і від 
геометричних розмірів зразка. Тому існує також значний інтерес у 
виявленні загальних закономірностей подавлення шумів для 
окремих типів напівпровідникових матеріалів.

Метою даної роботи є теоретичне передбачення поведінки 
шумів у напівпровідниках зі структурою діркового телуру, які 
обумовлені флуктуацією функції розподілу носіїв [5-7]. У 
попередній нашій роботі [7] показано, що спектральна густина 
флуктуацій струму визначається через внутрішні параметри 
напівпровідника (такі, наприклад, як концентрація та рухливість 
носіїв струму, концентрація легуючої домішки, тощо). Крім цього, 
твердотільні прилади працюють при різних зовнішніх умовах, 
наприклад, знаходяться під впливом сильних електричного і 
магнітного полів, лазерного випромінювання, механічних напруг.
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при низьких або високих температурах. Гому у кожному 
конкретному випадку можна враховувати вплив довільного із 
перерахованих внутрішніх або зовнішніх параметрів на величину 
шуму. Нами, зокрема, в якості керуючого параметра вибрана зміна 
температури.

У роботі [7] показано, що у довгохвильовому наближенні при 
нехтуванні просторовою кореляцією спектральна інтенсивність 
флуктуацій струму описується виразом:

5і2
2 ІІеС іїеР  + І т С І т Р

(В у 0  Я е 2 О  +  І т 2 Б

72?/ ш2а^а„ - е 2а 2Ву V

(1)

де

ЯеС = Єра^(02па^ + о 72^ш а<)а0 -l.qqL .qq- е 0а 0о х 

— е0а0а гг(^у _ ео1̂  — ) + 2со а ^ А 2 +

+ Цх)(е0п _ + еОа 7.2^2^о’о “ 2еоа()Вх ^Е2 ,

ІшС = ш |;(2а (2пЬ^0 + а | ^ а ^  Ц у  +

~ е0а 0а 7̂.( а0 “  еОп) +2Ьо0А2

(2)

~ сг77еОао ^  і,

Я еР = 0} п^ао Ц ю + а о Ч ю )_а> ^ г ^ 0С)А2 + а 0 Ь 2 ,

І т Р  =  © | п ^ Ь о 0Ь 0ф - с о  а^  а ^  ч - е ^ а ^ В ^  ^ +

+ А 2[е0аоВх (Ьу ~сг22Вх ) + о:) а^ А 7 - \У ^ Ь г

У виразах (2) введені наступні позначення [8]: 

матричні елементи оператора розсіювання носіїв, а 22- компонента 
тензора електропровідності кристалу, п - концентрація носіїв, а<) =

пк()Т, У0 - об єм кристалу, а ^ , а ^ -  інтеграли, значення яких
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залежать від температури; Ь у ,Ь г ,А 2 та 2 . складні ф^ кші

температури і величини зовнішнього електричного поля Е7 . а В
індукція зовнішнього магнітного поля. Позначення інших величин 
загальноприйняті.

Легко показати, що в наближенні, Е7 -> 0 ,В Х ->0 вираз (1)
набуває вигляду:

( « і )  = С 0 ---------  ’ (3)
Х 1 + ш2т2

чде т = ———  величина, еквівалентна часу релаксації флуктуаційного
Ч о

процесу, а

2е 2а 2 
г  -  0 0с 0   —  - (4)

у оЦ 20
має розмірність квадрату густини струму. Формула (3) по суті 
співпадає з формулою для генераційно - рекомбінаційних шумових 
процесів [1].

У стаціонарному стані при наявності слабкого електричного 
Е 7 —> 0 і довільного за величиною неквантуючого магнітного поля 
Вх вираз ( 1) перепишеться наступним чином:

’ -  (51№  - С»
*

ї УУ І гг л 
ь 00ь 00

З (5) слідує, що з ростом магнітного поля спектральна
о

густина флуктуацій струму зменшується пропорційно Вх . При 

цьому видно, що величина Щ г)  не залежить від тилу механізмів
\ / со

розсіювання носіїв, що діють у тому напрямку, в якому прикладене 
зовнішнє магнітне поле.

При зростанні величини електричного поля інтенсивність
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флуктуацій струму зростає так, що в граничному випадку гріючого 
поля ( Е2 -> оо) згідно з (1) матимемо:

/«* 1 ) (6)
\  /оо

де Г(Т,Ь,п) є складною функцією, залежною від концентрації
носіїв, домінуючих механізмів розсіювання та температури.

Слід зауважити, що формули (5) та (6) по суті узагальнюють 
відомі літературні результати (див., наприклад, [1-4]) на випадок 
анізотропних напівпровідників. При цьому вирази (1), (3)-(6) носять 
загальний характер, оскільки при їх виведенні не конкретизувалися 
механізми розсіювання носіїв, закон дисперсії їх енергії та зонна 
структура досліджуваного матеріалу. Тому вони можуть бути 
використані при аналізі флуктуаційних явищ, як у напівпровідниках, 
так і у металах і напівметалах. У випадку кристалів зі складною 
зонною структурою ці вирази необхідно просумувати по всім 
енергетичним екстремумам у відповідності з методикою, 
викладеною у [8].

У якості прикладу застосуємо одержані вирази для 
дослідження флуктуаційних явищ у напівпровіднику зі структурою 
діркового телуру [8]. Вирази дисперсійних співвідношень для дірок 
верхньої валентної зони та електронів двох нижніх двічі вироджених 
зон провідності телуру є суттєво анізотропними та непараболічними 
і наведені, наприклад, у [8]. Приймемо також, що рівняння 
електронейтральності крім концентрації електронів і дірок враховує 
наявність повністю виснаженого акцепторного рівня. У 
відповідності з [8] будемо вважати, що домінуючим механізмом 
розсіювання носіїв у телурі є полярні оптичні фонони трьох 
поляризацій. При цьому нехтуватимемо взаємодією носіїв між 
собою. У такому випадку вирази, що описують електроперенесення 
електронів і дірок будуть незалежними між собою. Для спрощення 
розрахунків анізотропію та непараболічність законів дисперсії 
енергії носіїв у телурі будемо враховувати тільки при розрахунках

концентрацій електронів і дірок та матричних елементів а о Д ^ а ^  у

формулі ( 1). При розрахунках матричних елементів оператора 
розсіювання дірок на полярних оптичних фононах закон дисперсії
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дірок вважатимемо анізотропним параболічним Таке наближення 
часто використовується при розгляді флуктуаційних явищ (див 
наприклад, [6]). Значення всіх необхідних для розрахунків 
параметрів напівпровідникового телуру наведені у [8].

На рис. 1 зображена залежність густини флутпхацій 
діркового струму у телурі, отримана у наближенні Вх ->0 при

фіксованих значеннях частоти. Видно, що при со<8-1011с-1

величина ІЬ] \ \  є монотонно зростаючою функцією температури. Із 
\ / (0 •

збільшенням частоти ця залежність набуває вигляду кривої із
максимумом. Важливо, що при зростанні о  максимум на залежності

ІЬуу \ = р(т) зміщується у низькотемпературну область. Для Т<95 К
\ І (д

Рис. 1. Температурна залежність спектральної густини флуктуацій струму у 
телурі при фіксованих значеннях частоти оо:

1-8х10Пс-1, 2-9х10Нс-1, 3-1х10І2с-1, 4-1,1 х 10І2с-1.
На вставці - збільшене зображення виділеної дільниці залежності, 

залежність спектральної густини флуктуацій струму від температу рн
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стає майже лінійною (див. вставку на рис.І). При цьому із 
збільшенням частоти коефіцієнт пропорційності зменшується. Така

поведінка величини ^5^  із зміною температури пов'язана, на

нашу думку, із нелінійною температурною залежністю часу 
релаксації т у телурі.

Подібна температурна залежність шумової характеристики 
описана в [4] і має місце для генераційно - рекомбінаційного шуму. 
Слід зауважити, що величина інтенсивності досліджуваних нами 
флуктуацій більше ніж на 5 порядків (в залежнеє гі від температури) 
перевищує інтенсивність генераційно - рекомбінаційного шуму,

який проявляється, в основному, при 0)< Ю 6с” 1 .
Спектр шуму діркового струму у телурі при фіксованих 

значеннях температури приведений на рис.2. Видно, що для всіх

Рис. 2. Спектр флуктуацій струму у телурі при фіксованих значеннях 
температури: 1-90 К, 2-100 К, 3-110 К.

На вставці - спектр флуктуації струму у подвійному логарифмічному
масштабі для Т=100 К.

76



температур в області частот (а><10П с~1) величина (б ^ )03не

залежить від частоти, а при частотах © > 8 1 0 11с“ 1 зменшується з 
частотою. При цьому, чим вища температура, тим різкіший 
частотний спад інтенсивності флуктуацій. Аналогічний результат 
спостерігався і на зразках п-СдАб [9] для генераційно - 
рекомбінаційного шуму, обумовленого рекомбінацією через рівні 
пасток. Важливо, що для р-Те існує частотний інтервал, на якому

о
(Див- вставку на рис.2). Зауважимо, що 1/со - шум можна 

отримати із спектра генераційно - рекомбінаційного шуму при 
певному розподілі постійних часу поверхневої релаксації т [1]. 
Отриманий нами результат свідчить на користь дослідників, котрі 
вважають, що 1/со - шум обумовлений об'ємними, а не поверхневими 
властивостями матеріалу [10]. Таким чином, результати даної 
роботи показують, що температурна та частотна залежності 
флуктуацій струму у телурі при врахуванні анізотропії та 
нєпараболічності законів дисперсії енергії електронів і дірок у 
наближенні домінуючого розсіювання дірок на полярних оптичних 
фононах подібні до існу ючих у літературі даних і отриманих для 
генераційно - рекомбінаційних шумів (різниця заключається тільки 
у величинах інтенсивності спсктратьних характеристик та частотних 
інтервалів).

Це означає, що коректне визначення природи шуму можливе 
тільки на основі співставлення експериментальних даних з 
результатами адекватних теоретичних моделей. Наявність на

спектральних залежностях ділянки з (йіг)©'"!/® створює
можливість дослідження природи 1/со - шуму шляхом вивчення 
шумових характеристик телуру. Слід зазначити, що низькочастотні 
флуктуації провідності телуру досліджувались в [11].
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SUMMARY

GORLEY P.M., GRYGORISHYN О.М., ROZHDESTVENS’KA M.G.
THE TEM PERATURE DEPENDENCE 

OF CURRENT DENSITY FLUCTUATION IN TELLURIUM
The temperature and frequency dependence of hole current 

fluctuations in tellurium have been investigated in this paper. It 
was shown, that talking into account dominative scattering of 
holes on polar optic phonons of three polarization directions one 
can observe the region which corresponds to l /ю noise on the 
spectral curve of fluctuation intensity.
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УДК 621.315.592

САВИЦЬКИЙ A.B., І ЛАЩУ К М.І., ПАРФЕНЮК О А 
УЛЬЯНИЦЬКИЙ К.С., БУРАЧЕК В.Р., КАДЕЛЬНИК Д.В

РІВНОВАЖНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КРИСТАЛІВ CdTe, 
ЛЕГОВАНИХ ЕЛЕМЕНТАМИ ГРУПИ ЗАЛІЗА

Досліджені електрофізичні характеристики моно
кристалів CdTe: Sc, Ті, V, Mn, Ni, одержаних методом 
Бріджмена. Концентрація домішки в розплаві була в межах 
10І8-іо20см-3. Домішка Sc приводить до одержання низько- 
омного матеріалу n-типу (п~1()17см-3). Атоми марганцю не 
проявляють електричної активності в CdTe. При легуванні Ті,
V, Ni утворюється напівізолюючий матеріал. Пояснено 
особливості компенсації кристалів при легуванні Ті, V, Ni.

Протягом останніх років збільшз'ється зацікавленість до 
телуриду кадмію у зв’язку з використанням його в оптоелектронній 
техніці, оскільки електрооптичний коефіцієнт CdTe більш, ніж у три 
рази вищий, як у сполук AHIBV. Особливо інтенсивно досліджується 
високоомний телурид кадмію, легований такими домішками 
перехідних металів як Ті та V, завдяки виявленому в цих кристалах 
фоторефрактивному ефекту в ближній ІЧ-області спектру [1,2].

Проведені дослідження останніх років дозволили встановити 
існування ряду універсальних тенденцій у властивостях 
напівпровідників, легованих домішками перехідних металів, у 
залежності від атомного номера Z домішки. Зокрема виявилося, що 
розміщення глибоких рівнів визначається "W-подібними”
залежностями, єдиними для всіх матриць AnBVI і AlHBv [3,4]. У 
формуванні цих тенденцій відіграє також помітну роль поле лігандів 
(взаємодія d-електронів домішкових атомів з валентними
електронами матриці).

Завдяки власному магнітному моменту домішок, 
експериментальні . дослідження проводились в основному
магнітними, магнітооптичними та резонансними методами [1, 5, 6]. 
Однак, недостатньо вивчені рівноважні характеристики кристалів 
CdTe, легованих домішками з незаповненими 3d-o6onoHKaMH, в
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залежності від технологічних умов отримання матеріалу, а також 
особливості механізмів компенсації. Частковому висвітленню цих 
питань і присвячена наша робота.

Методика досліджень і результати. Кристали були вирощені 
методом Бріджмена при малому тиску пари кадмію (рс<і~0,02атм), 
лише у випадку легування домішкою Мп тиск СсІ контрольовано 
змінювався в межах 0,02-2,0 атм. Використовувалися вихідні 
компоненти (СсІ, Те) чистоти 99,9999. Синтезований матеріал 
додатково очищували методом вакуумної сублімації. Необхідну 
кількість домішки ( 1-10і8-1 1020см-3) додавали у розплав матеріалу 
перед вирощуванням.

Дослідження електрофізичних властивостей кристалів 
проводили шляхом вимірювання температурних залежностей : 
електропровідності а  та коефіцієнта Холла Ярі в інтервалі 
температур 77-430К. Аналіз одержаних експериментальних 
результатів проводили на основі відомих формул для 
компенсованого напівпровідника.

Рівноважні характеристики зразків при 300К зведені в таблиці.

№
зразка Тип

домішки

Концентрація
домішки
Со,СМ-3

Тип
носіїв
заряду

Концентрація
Н О С І ЇВ ,  С М “ 3

Рухливість
носіїв,
см2/В-с

Г либина 
залягання 
рівня ДЕ, 

еВ
1 8с 8-Ю18 N 1,51017 818 0 , 0 1

2 Бс 5-Ю19 N 1,510і7 510 0 , 0 1

3 Мп 1 1 0 18 п 3,7 Ю 7 536 0,78
4 Мп 1-Ю19 Р 1,310і4 39 0,15
5 Мп п о 19 п 3,3 1013 2 1 2 0 , 2 2

6 Мп 1-Ю20 р 1,9 108 50 0,73
7 Мп 1-Ю20 п 1,81014 530 0,06
8 Ті п о 18 п 3,2 107 869 0,74
9 Ті п о 19 п 1,9 109 990 0,69

1 0 V 2-ю18 п 2,5 108 780 0,67
1 1 V 1 1019 п 1 , 0  107 820 0,67
1 2 V 1-Ю19 п 2,8 108 830 0,76
13 Мі 1-ю18 р 3,0 108 42 0,64
14 № 5 10і8 п 5,4 107 260 0,71
15 Мі ПО19 - р 4,6 107 45 0,79
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Скандій. Зразки СсІТе:8с були низькоомними (р=5 10-20м см) 
п-типу провідності. Концентрація носіїв складала 1Л10і7См-3 В 
інтервалі температур 77-ЗООК коефіцієнт Холла не залежав від 
температури. Це означає, що виснаження домішкових центрів, які 
відповідають за провідність, настає до азотних температур, що 
можливе при АЕ<0,01еВ.

Марганець. Кристали СсПГе:Мп були вирощені методом 
Бріджмена в умовах різного тиску пари кадмію. Як видно з таблиці, 
телурид кадмію, легований марганцем, може бути як р- так і п-типу 
провідності і характеризуватися різним питомим опором.

Тітан, ванадій, нікель. Легування телуриду кадмію цими 
домішками приводило до утворення напівізолюючого матеріалу як 
п- так і р-типу провідності. Повторне вимірювання електрофізичних 
параметрів при охолодженні від 420К до кімнатної температури 
показало, на відміну від нелегованого СсІТе, значну 
термостабільність досліджуваних кристалів. Істотною особливістю 
досліджуваного матеріалу є те, що зміна концентрації домішки в 
досить широкому інтервалі не впливала на його електрофізичні 
характеристики. Глибина залягання робочих рівнів, що відповідають 
за рівноважну провідність, знаходилася в межах Еу+(0,64-0,79) еВ та 
Ес-(0,67-0,74) еВ.

Обговорення результатів. У вільному стані конфігурація 
зовнішніх електронних оболонок атомів перехідних металів, як 
правило, має вигляд сіпз2. Замінюючи у гратці СсіТе катіон СсІ (б2), 
нейтральна домішка перехідного металу набуває конфігурації 
Ме2+(сіп). Отже, вплив домішок елементів групи заліза на 
властивості кристалів СсіТе визначається ступенем заповнення сі- 
оболонки і специфікою взаємодії сі-електронів з полем лігандів.

Властивості кристалів СсіТе: Бс визначалися мілкими 
водневоподібними рівнями донорного типу. Оскільки при 
вирощуванні нелегованого СсіТе у таких же технологічних умовах 
завжди одержується низькоомний матеріал р-типу провідності, 
молена вважати, що даний рівень зумовлений введеною домішкою Бс
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(3d ̂ електронами, оскільки електронна конфігурація зовнішніх 
оболонок для вільного атома Sc має вигляд 3d*4s2). Підтвердженням 
цього є відсутність парамагнетизму домішкової системи CdTe:Sc, 
зв'язаного з незаповненою 3d-o6oaoHKOio [7].

З таблиці видно, що властивості кристалів CdTe:Mn залежать 
лише від технологічних умов одержання. В атомі Мп d-оболонка 
заповнена наполовину (конфігурація 3d54s2), тому вклад обмінної 
взаємодії в енергію зв'язку електрона в цій оболонці буде досить 
значним, а енергія відриву перевищуватиме ширину забороненої 
зони. Через це енергетичний рівень Мп в CdTe знаходиться глибоко 
у валентній зоні, чим і викликана електрична неактивність іонів Мп 
[8].

При легуванні CdTe ванадієм, тітаном і нікелем не помічено 
прямого зв'язку між концентрацією домішки і властивостями зразків, 
а також між типом домішки і відповідною енергією іонізації.

Питання, пов'язані з вивченням явищ компенсації у 
кристалах CdTe, легованих елементами групи заліза, практично не 
розглядалися. Згідно з теоретичними розрахунками [3] та даними, 
одержаними при дослідженнях ЕПР [1,6,9], іони домішок можуть 
перебувати у зарядових станах Ті+2, Ті+3; V+2, V+3; Ni+2, Ni+1, 
утворюючи глибокі рівні в області середини забороненої зони. На 
думку деяких авторів, саме присутність у кристалах CdTe глибоких 
рівнів зумовлює їх високих опір. Однак, тоді мала б спостерігатись 
індивідуальність прояву домішки, що відсутнє. Причиною 
останнього може бути те, що певна частина дефектів Meed може 
входити до складу асоціатів типу (D-A).

Телурид кадмію, як і інші сполуки ADBVI, характеризується 
високим ступенем комплексоутворення. Досліджені кристали були 
вирощені при малому pcd, тому основними дефектами в них є власні 
дефекти (VCd) та іони домішки, які проявляють донорну дію (Ті, V). 
Імовірно припустити, що між цими дефектами відбувається 
взаємодія, яка приводить до утворення стійких комплексів типу 
(Vcd~Mecd) Так як атоми нікелю у CdTe проявляють акцептори}'
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дію, вони можуть утворювати асоціати з неконтрольованими 
домішками донорного типу. Утворення комплексів у кристалах 
CdTe:Ni підтверджують дослідження, проведені методом ЕПР [9] 
Утворенням нейтральних комплексів типу (Ti+2V-2)* пояснюють 
напівізолюючий стан кристалів CdTe:Ti автори [10].

Висновки. Показано, що рівноважні характеристики 
кристалів CdTe, легованих домішками групи заліза, залежать від 
ступеня заповнення d-оболонки. Домішки V, Ті, Ni проявляють у 
гратці CdTe компенсуючу і стабілізуючу дію. В процесах 
компенсації можуть брати участь як ізольовані атоми домішка, так і 
асоціати з їх участю.
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SUMMARY

SAVITSKY A V., ILASHCHUK M.S., PARFENYUK O.A., 
ULYANITSKY K.S., BURACHEK V.R., KADEL'NYK D.V.

EQUILIBRIUM CHARACTERISTICS OF CdTe CRYSTALS 
ALLOYED WITH ELEMENTS FROM THE GROUP OF IRON

In the given paper the authors present the results of 
electrophysical characteristics of CdTe: Sc, Ti, V, Mn, Ni obtained 
using Bridgcman method. The impurity concentration in the melt 
was in the range of 1 1018-11020 cnrT The Sc impurity leads to 
obtaining of lowresistant material of n-type (n~10l7cm-3). The 
atoms of Mn don’t show the electric activity in CdTe. If we alloy 
the CdTe crystals with Ti, V, Ni we would obtain semiinsulating 
material. The peculiarities of crystal compensation while alloying 
with V, Ti and Ni were also investigated.
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ГУТАРОВ Е.І., СОЛОНЧУК Л С , 
СОЛОНЧУК Я.Л., ХОМ’ЯК в.в. 

СКРИТА ЕНЕРГІЯ ДЕФОРМАЦІЙНОГО ЗМІЩЕННЯ 
ТЕЛУРУ ПРИ а-КОВЗАННІ

Експериментально досліджена скрига енергія пластичної 
деформації телуру при а-ковзанні. Показано, що вирішальну 
роль в енергії, яка запаслася деформованими кристалами Те, 
відіграють задержані дислокації. Вклад точкових дефектів не 
перевищує 1%. Відношення енергії, яка запасається до роботи 
деформацій узгоджується на стадії параболічного зміщення із 
зміною коефіцієнта зміщення.

Телур - елементарний напівпровідник, гексагональна струк
тура якого побудована на гелікоїдальних атомних ланцюжках, 
упакованих паралельно вісі С. Енергія зв'язку між атомами 
всередині ланцюжків набагато вища енергії зв'язку між ланцюжками 
[1]. Сильна анізотропія хімічного зв'язку приводить до того, що при 
однорідному напруженому стані єдиною площиною ковзання в Те є 
призматична площина першого роду { 1 0 1 0 } з напрямками 
ковзання (векторами Бюргерса) а= 1/3 (1210) або с = (0001) [2-6].

Характерною особливістю пластичної деформації телуру є 
сильна температурна залежність границі пружності в області 
низьких температур, яка у випадку а-ковзання пов'язується з 
термічно активованим подоланням сил Пайерлса-Набарро [7]. 
Особливістю кривих зміщення кристалів Те є наявність протяжної 
стадії мікропластичної деформації, що зв’язано з рухом гвинтових 
дислокацій. Це приводить до параболічної форми кривих 
коефіцієнта зміщення при малих деформаціях без чітко вираженого 
переходу від мікро до макропластичності [3].

Дислокаційні механізми, що визначають деформаційне 
зміщення кристалів Те, повинні відрізнятися певною специфікою. В
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зв'язку з цим є цікавим дослідження енергії пластичної деформації 
даних кристалів, яка безпосередньо зв'язана з кінетикою 
розмноження дислокацій і накопиченням залишкових дефектів.

Методика дослідження 
Для досліджень використовувались монокристали високо- 

чистого телуру з густиною дислокацій не більше 106 см-2 
Монокристали вирощувались методом Чохральського з напрямком 
росту перпендикулярно гексагональній вісі. Зразки у вигляді 
прямокутних паралелепіпедів 3 x 4 x 1 0  мм3 вирізались із 
монокристалічного злитку при допомозі емульсійної різки і 
піддавались механічній і хімічній поліровці ( СЮ3 : НС1: Н2О = 1:1:2)

Зразки деформували стисненням із швидкістю 10~5 м/с 
вздовж довшої площини, яка була орієнтована паралельно напрямку
а . Деформацію проводили при кімнатній температурі в 
калориметричні приставці до дослідної машини "Іпзїтап-ТГОМ". 
При вибраній орієнтації в кристалах Те реалізується ковзання а-типу 
з мінімальною межею пружності, що дорівнює 50 г/мм2 [3].

Енергію Е5, яка запасається при пластичній деформації, 
визначали на основі енергетичного балансу даного процесу 
\¥  = <3 + Е5 , де \¥  - затрачена на деформацію механічна робота, <3 - 
енергія, яка виділяється в зразку у вигляді тепла.

Робота \¥  розраховувалась як площа над кривою залежності 
деформації від навантаження з помилкою, яка не перевищує 
5%.3разки піддавались періодичному навантаженню (з послідуючим 
розвантаженням) зусиллям Р, величина якого поступово зростала.

Повну енергію, що запасається при даній деформації 
одержували шляхом сумування окремих приростів АЕ5 . Відносна 
помилка величин Е5 складала біля 10% при великих деформаціях. 
Представлені значення Е5 є середніми результатами вимірювань на 
п'яти зразках однієї орієнтації.

Результати вимірювань та їх обговорення 
Діаграма стиску досліджуваних кристалів показана на рис. 1 

(крива 1). Вона добре узгоджується з діаграмою одержаною в [3].
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Рис. 1. Стиск кристалів Те при кімнатній температурі (а-ковзання)
1 сіт1-діаграма стиску т(у); 2-коефіщєнт зміщення © = -------- ;

ва dY
3-енергія, що запасається; 4-відношення Е3 / ;

о-оцінка енергії дислокацій ЕІ? при К*=Н”1/2 
На діаграмі стиску лінійній залежності коефіцієнта зміщення

0 = — —  « 3,5 х 10”°  передує плавний параболічний перехід від 
6а

пружної деформації (границя пружності ір  « 50 г/мм2 3 постійним

зменшенням коефіцієнта зміщення (крива 2) (в даному випадку 
Са = Сз = 1300 кг/мм - модуль зсуву для системи ковзання а-типу 
[9]). Границя параболічної стадії відповідає деформації у = 0,8%.

Електронно-мікроскопічні дослідження слабодеформованих 
зразків (у = 2,6% ) виявили систему одиничних взаємодіючих

дислокацій із середньою густиною (1-5)-10-8 см2. Практично всі
дислокації мають вектор Бюргерса а-типу, але на відміну від
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встановленого в роботі [5] більшість дислокацій не володіє чисто 
краєвою орієнтацією. Однак спостерігається тенденція до 
впорядкування дислокаційних ліній вздовж гексагональної вісі С. 
Залежність енергії, що запасається деформованими кристалами 
телуру від величини приведеної деформації показана кривою 3. Як 
видно із рис. 1, в межах зміни деформації від 0 до 3% величина Е5 
спочатку зростає ( у < 1 %) потім майже не за^ж ить від у і в 
подальшому знову помітно зростає, без спостереження тенденції до 
насичення, при збільшенні у до 10%.

Відношення Е 5 / \ ¥  крива 4 близьке до 100% в області 
мікропластичності різко понижується з збільшенням деформації і на 
стадії лінійного зміцнення складає 20-40%. Зміна відношення 
Е5 / \У корелює з зміною коефіцієнта зміцнення (крива 2 і 4).

На рис.2 представлена залежність скритої енергії пластичної
деформації телуру як функція квадрату прикладеної напруги.

Рис.2. Залежність скритої енергії пластичної деформації від прикладеної 
напруги в координатах Е5=£(т2).
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На відміну від гранецентрованих кристалів ИаСІ, MgO. та 
металів лінійне співвідношення між- Е5 і  т 2  в  телурі не є 
універсальним. Дане співвідношення проявляє універсальність при 
деформаціях вище 4%, коли починається інтенсивне а-ковзання по 
вторинній системі. Відомо, що лінійне співвідношення між Е5 І  Т 2  

повинно виконуватись в тому випадку, якщо ’’власна" енергія 
одиниці довжини дислокації є(ЇЧ)~СЬ2, практично постійна, а опір 
деформуванню визначається взаємодією між дислокаціями, тобто 
коли т=аСЬНІ/2 (м  -густина дислокацій, а-постійний коефіцієнт). 
Хоча умова т=аСЬМІ/2 ( а  = 0,2) для телуру на лінійній стадії 
зміцнення приблизно виконується [5] наявні дані [7] свідчать про те, 
що навіть при кімнатній температурі поряд з міждислокаційною 
взаємодією суттєву роль в терті рухомих дислокацій відіграють сили 
Пайерлса (взаємодія з кристалічною граткою). Особливістю 
дислокаційної структури телуру’ на самих початкових стадіях 
деформації при а-ковзанні є накопичення довгих крайових 
дислокацій, які створюють далекодіючі поля пружних напруг. В 
результаті релаксаційних процесів пружна енергія деформованого 
кристалу понижується. Ці процеси, мабуть, приводять до зміни 
співвідношення між Е5 і і 2 рис.2, а також суттєве зменшення з 
ростом деформації коефіцієнта зміцнення 9 і частини зовнішньої 
роботи, що переходить в пружню енергію. До початку лінійної стадії 
зміцнення (макроскопічної текучості) густина дислокацій по всьому 
кристалу (при початковому значенні густини «ІО6 см~2) досягає 
значення ^ 5 - 1 0 2 ^ 5 - 1 0 8см-2 при у  = 2,6% і Н =102 см-2 при

у = 4,6% . Очікуваний вклад енергії дислокації Ед в скриту енергію 
деформування кристалу телуру показано на рис. 1 незамальованими 

кружками. При визначенні величини Ед розподіл дислокацій 
рахується рівноважним, а зовнішній радіус пружного поля 
дислокації в формулі для власної енергії дислокації

кЬ^ *є(М) =  Ьп(К /г0 >, приймався рівним внутрішній
Ап



радіус оцінювався як r0 =|b|/4 , |b| =4,447-10 8см, енергетичний

множник kb2 для а-дислокацій в телурі теоретично розрахований в 
роботі [4,10]. Виявилось, що цей множник слабо залежить від 
орієнтації лінії дислокації відносно вектора Бюргерса і дорівнює

28 10"5ерг/см. Із рис. І видно, що розраховане значення 
відрізняється від експериментального не більше ніж в два рази. Ця 
різниця можлива, якщо допустити, що в телурі вже на стадії 
лінійного зміцнення зберігаються нерслаксовані гратки первинних 
дислокацій.

Згідно [6j, в телурі загальна густина сходинок на
дислокаціях і точкових дефектах при деформації у = 9% не
перевищує 10І6 см"3. Допускаючи енергію утворення точкових

дефектів рівною = 0,1Gb" [11] одержимо, що повний вклад
точкових дефектів в енергію, що запасається при у = 9% рівний

0.6. ЇСИ кал/г, що становить - 1% від експериментального значення
Es.

Таким чином, як в випадку ГЦК енергія накопичення 
дислокацій відіграє домінуючу роль в скритій енергії пластичної 
деформації кристалів телуру. Вимірювання скритої енергії 
пластичної деформації якісно відображає особливість 
деформаційного зміцнення телуру при а-ковзанні, зв’язаного з 
накопиченням на початковій стадії деформації груп первинних 
дислокацій крайового типу, які закріплені в їх площинах ковзання 
завдяки високим бар'єрам Пайерлса.
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SUMMARY

GUTAROV E.I., SOLONCHUK L.S., 
SOLONCHUK I.E., KHOMIAK V.V.

HIDDEN ENERGY OF DEFORM ATION SHIFT IN TELLURIUM 
DURING a-SLIDING

By means of deformational calorimetry hidden energy of 
plastic deformation in tellurium was investigated. It was shown 
that the energy of detained dislocation is of the main role in 
energy accumulated by deformated crystals. Contribution of point 
defects is not more than 1%. The ratio of hidden energy to 
deformation work .conforms at the parabolic strengthening stage 
with the change of strengthening coefficient.
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УДК 539.291

РАРАНСЬКИЙ М.Д., ФОДЧУК І.М., БОРЧА М.Д.,
КРИЦУН І.І., МІХАЛЬОВ І.В

АНОМАЛЬНЕ ПРОХОДЖЕННЯ ПРИ ТРЬОХВИЛЬОВІЙ 
РЕНТГЕНІВСЬКІЙ ДИФРАКЦІЇ В ДЕФОРМОВАНОМУ 

ПРИПОВЕРХНЕВОМУ ШАРІ

Представляється метод визначення компонент тензора 
деформацій для оцінки напруженого стану реальних кристалів 
на основі багатохвильової дифрактометрії. Досліджено вплив 
величини і напрямку деформацій на зміну місцеположень 
багатохвильових максимумів.

Одночасна дифракція рентгенівських променів від кількох по 
різному орієнтованих кристалографічних площин приводить до 
збільшення кількості дифрагованих хвиль і тому супроводжується, 
як правило, якісними і кількісними змінами в процесах дифракції [1- 
3]. Це і обумовило нові можливості для структурних досліджень 
реальних кристалів методами багатохвильової дифракції.

Експериментальні дослідження впливу акустичної деформації 
на поведінку багатохвильових максимумів в ефекті Ренінгера [1] 
виявили високу' чутливість його до слабких деформацій [2,3]. При 
цьому змінювались кутове положення У|/, інтенсивність і 
напівширина піків. Розглянемо спосіб визначення кількісних 
значень деформації з аналізу лише однієї багатохвильової 
дифрактограми.

Введемо наступні позначення: - базисні вектори оберненої

гратки ідеального кристалу, а j - деформованого, а вектори 

дифракції Н п представимо таким чином [1]:

= М і  (і = 1,2,3), ( 1)
де Ьп - індекси Мілера. Для визначення постійної гратки кубічного
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кристалу використаємо наступне співвідношення [1]. 

С О Б  2\[І =
(Н ш • Н тс )

*

(2)
І4/(Х* -Н ) - 1-| Н х Н т  |

Скалярні і векторні добутки в (2) містять величини Хк=гц

які необхідно визначити для деформованого кристалу ( а 1 і ^  в
певній точці такого кристалу невідомі). Міжпікову кутову відстань ц/ 
у формулі (2) можна представити у вигляді такої функції:

у  = £(хь х2 ,...,х6) . (3)
Для знаходження компонент тензора деформацій необхідно 

знайти зміну кутової відстані ЛГ між відповідними 
багатохвильовими максимумами та розв’язати систему з шести 
рівнянь типу (3). Доцільно здійснити перехід від системи нелінійних 
рівнянь (3) до системи лінійних неоднорідних рівнянь: 

лг і ї  А ї ї  а я  дДґ = —— - Д х і + -  Дх2 +.. .+— -■ ДХ6 (4)
охі ^*2 ^ 6

Похідні І д&\ визначаються аналітично, для чого були введені такі 
позначення:

ц т  -  Ь к  т  кЬ т , ' т - Ь1т \\г, =  к і т  — 1 к ,

Ч = Ь щ ( Ь т  -Ь)
*2 = кт (Ь т “ Ь) +Ьт (к т  ~ Ю 
ІЗ - ^ т ( ^ т  _ к) + Ь т (1 т  -1)
Ц  -  ^ т ( к т  “  Ю
*5 = Чп(к т  - Ю + к т Ч т  “ О
*6 = І т О т  “  О

Б! =Ь^ 
82  =  2 Ь к
63 = 2ЬІ
64 =  к 2

6 5 =  2 к 1

в б = і2

Яі ~ и т х4 + ^и т у шх 5 + у т х6 
Я2 = - 2и т Х 2 - 2ит у т х3 + 2и т \Ут х5 + 2у т \Ут х6 
ЯЗ = - 2 и т Ут х2 - 2 и т \ут х 4 - 2 у ^ х 3 - 2 у т \ут х5 

Я4 = и т х 1 - 2 u m w mx 3 +
Я5 = 2и т Ут х1 + 2и т \Ут х2 - 2у т \ут х3 - 2\Ут х5 

Яб = у т х1 + 2 ',т ' ут х 2 + \у ^ х 4
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Функцію Дх,, ...,Хб) можна представити таким чином:
Т

Г(хЬ х2, • •., Х 6 ) =  - 7 = =  > ( 5 )

де Т = (Н т  • Н т с ) , Б = — - - 1 ,  С!=|Н х Нт  І Тоді:
X2 н 2

X I  1 2-Т • ві Т- я і
5хі Г Б ^ Н 4 2(3

в - о
Систему рівнянь (4), яка складається і  шести рівнянь можна 

розв’язати ітераційним методом Гаусса [3]. В якості нульового 
наближення вибирались значення Хк, які відповідають ідеальному 
кристалу.

Згідно до розробленого алгоритму проведено моделювання

впливу слабких деформацій ( Асі / сі ~ 10 ~5) на зміну кутових
положень багатохвильових дифракційних максимумів на сфері 
обмеження, проекції яких на екваторіальну площину відображає 
багатохвильова дифрактограма. Таке моделювання впливу величини 
та напрямку деформацій на розміщення дифракційних максимумів 
дозволяє при аналізі експериментальних даних визначати їх 
зміщення Аці й вибрати оптимальні по чутливості до деформацій 
дифракційні максимуми.

Для проведення аналізу геометрії просторових зміщень 
дифракційних піків представимо схематично на рис. 1 сферу 
обмеження. При зміщенні атомів у вказаних напрямках змінюється 
величина кута і|/. Для цього було проведено ряд детальних 
розрахунків при застосуванні ЕОМ.

Зміна кутової відстані між максимумами \|/ аналізувалась в 
залежності від величини і напрямку зміщення атомів в гратці. 
Виявилось, що для максимумів, що мають мінімальне значення ці 
(тобто найбільш спектральночутливих) чутливість до зміни періоду 
гратки залежить від напрямку дії деформації. Якщо напрямок 
деформації близький або співпадає з нормаллю до відбиваючої 
площини або до площини зв’язуючого відбивання,
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Рис. 1. Схема азимутального сканування в оберненому просторі та 
проекції вектора дифракції на коселівську площину при вході і виході 

вузла оберненої гратки на сферу Евальда.

то для відповідних дифракційних максимумів спостерігається 
найбільша зміна іу. Це слідує з модельних представлень на рис.2-3. 
Розрахунки проводились для базисних відбивань (600) і (222) 
кристалу Б і в Си К а  -випромінюванні при деформаціях

* = Да /а=1 . 86 - 10 - 5 .
На рис.2-3 схематично показано вплив величини і напрямку є 

на зміну форми деякої «ефективної» поверхні. Вважається, що дана 
поверхня в недеформованому кристалі представляє собою сферу, 
кожна точка якої відповідає певному напрямку вектора дифракції. 
Для відображення просторового кутового зміщення дифракційних 
максимумів, довжини відповідних векторів дифракції змінювались 
на величину, пропорційну Д\у. В цілому спостерігається спотворення 
форми вихідної сфери. Проте таке викривлення не є однозначним. 
Спільним для всіх поверхонь є те, що найбільша зміна їхньої форми 
має місце в напрямку тих векторів дифракції, які найбільш 
спектрально чутливі, і крім того, близькі до напрямку деформації.
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а) б)
Рис. 2. Модельне представлення впливу направленої деформації. 
Кристал 8і, СиКа  випромінювання, базисне відбивання (600).

а) б)
Рис. 3. Модельне представлення впливу направленої деформації.
Кристал 8і, СиКа  випромінювання, базисне відбивання (222).
При використанні в якості базисного відбивання заборонене 

відбивання типу (600) в напрямках [001] і [101] найбільш чутливі до 
деформації є структурноеквівалентні відбивання (315), (ЗЇ5),  ( З І 5), 
(315), а у напрямку [110] - (351), (35Ї), (351 ), (35Ї). Відповідно, для 
даних структурно еквівалентних максимумів спостерігаються і 
найбільші кутові відхилення А\|/, проте, що характерно, не для всіх 
одинакові. При деформаціях в напрямку [111] відстань між будь-
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якими двома сусідніми атомами змінюється однаково по всіх 
напрямках в площині (111). Тому для відповідної групи піків кутове 
зМіщення Д\|/ однакове.

При використанні в якості базисного відбивання заборонене 
структурою відбивання (222) теж спостерігається полярність в 
зображеннях відповідних кутових зміщень дифракційних 
максимумів, що також пов'язана з напрямком і величиною 
деформації (рис.З).

Таким чином, найбільшу зміну кута vj/ виявляють ті 
дифракційні максимуми, для яких веетор дифракції даного або 
об’єднаного відбивання близький по напрямку до вектора 
деформації.
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X -R A Y  M U L T I P L E  T E N S O M E T R Y  O F  

D E F O R M A T I O N  D I S T R I B U T I O N  IN  R E A L  C R Y S T A L S
The method of determination the deformation tensor 

components for valuation of a real ciystals strains on the basis of 
multiple difractometry. is represented. Influence of deformation 
value and direction on change of multiwave maxima sites is 
investigated.



УДК 535.37

МАХНІЙ О. В., СЛЬОТОВ М. М., ФОДЧУК І. м

СТРУКТУРНІ ТА ЛЮМІНЕСЦЕНТНІ ВЛАСТИВОСТІ 
ГЕТЕРОШАРІВ а-СйЬе

Досліджено структурні та люмінесцентні властивості 
шарів а-Ссі8е, отриманих методом реакцій твердофазного 
заміщення на монокристалічних підкладинках CdS. 
Встановлено, що в отриманих шарах домінує крайове 
випромінювання, яке складається з чотирьох смуг -  А, В, Е,
О. Смуги А та В обумовлені переходами із зони провідності в 
розщеплені валентні підзони. Смуга Е визначається 
рекомбінацією зв'язаного з акцептором (міжвузловинний 
селен) екситону. Переходи із зони провідності на рівень 
міжвузловинного селен)' обумовлюють смугу В.

Плівки селеніду кадмію у теперішній час застосовуються як 
пасивні та активні елементи напівпровідникової електроніки. 
Подальше розширення їх функціональних можливостей та галузей 
застосування обумовлені, в першу чергу, покращанням ряду 
параметрів матеріалу -  підвищенням швидкодії, квантового виходу, 
температурної та радіаційної стійкості і структурної досконалості. 
Цього, зокрема, можна досягти шляхом легування напівпровідника 
певним типом ізовалентної домішки [1,2]. В роботі [3] методом 
реакцій твердофазного заміщення отримані шари селеніду кадмію з 
переважаючою крайовою люмінесценцією. Ізовалентною домішкою 
у вказаних шарах є залишкові атоми сірки. Нижче наведено 
результати досліджень механізмів випромінювальної рекомбінації з 
метою з'ясування природи смуги крайового випромінювання.

Вихідними підкладинками були монокристалічні пластини 
спеціально нелегованого сульфіду кадмію з орієнтацією базової 
площини (0001). їм притаманна низька електрична провідність 
величиною 10-10-Ю-8 Ом-1см~1 при кімнатній температурі. Після 
механічного та хімічного полірувань підкладинки розташовувалися
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в кварцових ампулах разом з наважкою елементарного Бе Після 
відпалу при 800оС поверхня підкладинки змінювала забарвлення з 
жовто-оранжевого на чорне, а колір люмінесцентного 
випромінювання -  з зеленого на вишневе. Знак термо-е.р.с вказує на 
електронну провідність отриманих шарів, абсолютне значення якої 
при 300 К знаходиться в межах 10-5-10-6 Ом-1см-1. Оцінка 
концентрації вільних носіїв дає значення Ю И -1012 см~3, а рівень 
Фермі розташований на енергетичній відстані 0,30-0,35 еВ нижче 
дна зони провідності.

Вимірювання спектрів пропускання об’єктів досліджень 
здійснювалося загальновідомими методами [4], а їх 
диференціювання проводилося на ЕОМ. Фотолюмінесценція 
збуджувалась азотним лазером з довжиною хвилі А.т =0,337 мкм. 
Використання стандартної схеми синхронного детектування 
дозволяло вимірювати спектри випромінювання в режимі 
автоматичного запису. Зміна інтенсивності збудження проводилося 
за допомогою набору нейтральних світлофільтрів. Спектри ФЛ 
побудовані з врахуванням спектральної чутливості вимірювальної 
установки та залежності кількості фотонів в одиничному інтервалі 
енергій N00 від енергії фотонів /ко. Знаходження складових смуг 
випромінювання здійснювалося за методом Аленцсва-Фока [5].

Типовий спектр поглинання досліджуваних шарів при 300 К 
зображений на рис.1. По вісі ординат відкладена величина 
Кф = 1п(і0 / і ) ,  де І0 -  інтенсивність падаючого світла, І -  
інтенсивність світла, що пройшло крізь зразок. Згідно [6] 
спектральна залежність похідної сІК^ /б(йсо) повинна мати вигляд 
кривої з максимумом, положення якого відповідає ширині 
забороненої зони Eg шару. Експериментальне значення яке
знайдене з графіка рис. 1 (врізка), складає 1.75 еВ, що добре 
узгоджується з шириною забороненої зони селеніду кадмію 
модифікації а -С б 8е [7]. Слід зауважити, в спектральній області 1,5- 
2,3 еВ залежність К® від /?со вихідних підкладинок кристалу Сб8 
паралельна вісі абсцис (оптично прозорі, без будь яких 
особливостей).
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Із представленої на рис.2 топограми, отриманої по методу 
Берга-Барета від площин (0009) СиКа і2 випромінювання, слідує, 
що досліджувана гетероструктура є монокристалічною, але досить 
напруженою. Про наявність значних напруг в ній свідчить 
розмитість рефлексів Ка і і Ка 2> a також, більш як десятикратне 
збільшення напівширини кривої гойдання.

Спектр ФЛ шарів в області кімнатних температур на рис. З 
являє собою широку смугу з максимумом /zcom=1.77 еВ. Зменшення 
рівня збудження Р обумовлює зменшення напівширини смуги, а 
також зміщення максимуму в область більших енергій. Вказані 
особливості доводять те, що смуга є суперпозицією декількох 
елементарних. Останні не проявляють себе окремо навіть при 80 К. 
Тому для їх знаходження застосовувався метод Аленцева-Фока та 
відомі аналітичні вирази, які описують контури складових смуг. 
Такий детальний аналіз виявив, що спектр ФЛ шарів a-CdSe при 
300 К складаються з трьох смуг, які на рис. З умовно позначені 
літерами А. В. Е та D. Вияснимо природу кожної з них.

Рис. 1.Спектр оптичного поглинання і Рис.2. Рентгенівські топограми 
його похідної шару а  -СсІБе при 300 К. шару а  -СсІБе. хЮ. (0009)

СиКаі2 -відбивання.
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Смуга А апроксимується відомим виразом, який о п и с у є  
міжзонну рекомбінацію вільних носіїв.заряду:

т і п  fid) — Е
«(Йсй)і ( Йш-Е8 )1/ 2 єхР 'g

кТ (1)

Ширина забороненої зони при розрахунках приймалася рівною 
1,75 еВ, що відповідає енергетичній відстані між дном зони 
провідності Ес та краєм верхньої валентної зони Еуд. врізка на 
рис.2. Як відомо, в гексагональних кристалах а-СсіБе валентна зона 
розщеплюється на 3 підзони А; В та С внаслідок спін-орбітальної 
взаємодії. При 300 К енергетична відстань від дна зони провідності 
до краю кожної з валентних підзон складає відповідно 1,75 (А), 1,78 
(В) та 2,18 (С) еВ в центрі зони Бріллюена [7].

Як видно з рис. З, експериментальні значення N0 у високо
енергетичній області спектру більші від розрахованих за формулою 
(1). Різниця між ними виявляє смугу В. Контур останньої також 
добре апроксимується виразом (1) при Е ^ 1 .7 8  еВ для значення Ес -  
Б ув кристалу а-СсІБе. Оскільки рівноважний рівень Фермі 
знаходиться достатньо далеко від дна зони провідності, то 
малоймовірно, що високоенергетична область обумовлена "хвостом" 
розподілу нерівноважних носіїв заряду. Зауважимо також, що 
залежність інтенсивності випромінювання 1 розглянутих смуг від 
рівня збудження описуються лінійною залежністю, яку і слід було 
очікувати в умовах сильного збудження при біполярній 
рекомбінації. Таким чином, смуги А та В імовірніше за все 
обумовлені випромінювальними переходами носіїв заряду із зони 
провідності Ес до відповідних валентних підзон Е уд та Еув

Смузі Е притаманні наступні властивості. По-перше, 
інтенсивність випромінювання залежить від рівня збудження за 
законом І~РІ>5. По-друге, з ростом температури досліджень Т 
зростає частка випромінювання в низькоенергетичній області. 
Нахил спадаючої ділянки смуги в цій області (в координатах 1пМю~ 
~Ако) зменшується з ростом Р, а зниження Т при незмінному рівні 
збудження супроводжується збільшенням нахилу прямої. По-третє, 
зростання Р обумовлює зсув максимуму випромінювання в напрямі
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менших енергій фотонів. Остання особливість виключає участь в 
формуванні смуги Е донорно-акцепторних пар, для яких енергія
Ттт зростає при збільшенні Р [8].

Вказані закономірності притаманні екситонному механізму 
рекомбінації при нспружному розсіюванні екситонів на вільних 
носіях заряду [9].

Рис.З. Спектр фото- 
люмінісценсії шару а  -СсІБе 

при 300 К.
На вставці - енергетична 
структура зон а-Сс15е.

Рис.4. Спектри фото- 
люмінісценції шару а  -Сс18с 

при різних рівнях збудження: 
1 -0.02Р0; 2-0.1 Р0; 3-Р0. 
На вставці - залежність 
положення максимуму 

смуги Е від рівня збудження.
Т=80К.

Розглянемо природу екситону. По-перше, енергія температурного 
гасіння інтенсивності смуги Е складає Ет~0.14 еВ. що набагато
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більше від енергії зв'язку вільних екситонів в а-Сс18е (Св=0.016 еВ 
[7]). Це вказує на те, що екситон є зв'язаним з певним рівнем По- 
друге, оскільки ефективна маса дірок в а-Сс18е набагато більша за 
ефективну масу електронів, то екситон зв'язується з акцептором [7]. 
По-третє, в спектрах ФЛ при 80 К та низьких рівнях збудження 
проявляє себе ще оді-& смуга -  О з йсот =1.75 еВ. Різниця Е^йсощ 
=0,1 еВ узгоджується з глибиною залягання акцепторного рівня Её, 
який обумовлений міжвузловинним селеном [10]. Присутність таких 
центрів є наслідком відпалу кристалів ОсІБ в насиченій парі селену 
при виготовлені а-СсІ8е. Як відомо [7], енергія зв'язку екситону з

акцепторним центром в II—VI сполуках складає Ц д  «0.1Е а і в

нашому випадку становить 0.01 еВ. Сума енергій глибини залягання

акцепторного центру Еа та енергії зв'язку близька до

експериментального значення Ех, що вказує на переважаючу роль 
зв'язаних екситонів в формуванні випромінювання смуги Е.

Застосування методу Аленцева-Фока [5] показало, що смуга Е 
в свою чергу є складною (рис.З). На низькоенергетичному “крилі" 
проявляють себе сквідистантні смуги, відстань між якими близька до 
енергії поздовжнього оптичного фонону в а-Сс18е (ЬО«26 меВ [7]). 
Зменшення температури та рівня збудження супроводжується 
зменшенням інтенсивності випромінювання в цій області (рис.4), що 
зайвий раз підтверджує екситон-фононну взаємодію.
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SUMMARY

MAKHNIY O.V., SLYOTOV M.M., FODCHUK I.M. 
STRUCTURAL AND LUMINESCENCE PROPERTIES OF 

HETEROLAYERS OF TH E a-CdSe
The structural and luminescence properties of the layers a- 

CdSe, obtained by the solid phase substitution reaction on single
crystal substrates CdS, have been investigated. It is established 
that edge radiation predominating. That they are compound and 
consist of four bands-A, В, E, D. The bands A and В formed be
ing resulted transition from conduction-band to two states by 
splitting of the valence-band. The band E is caused by recombi
nation of exciton which connected with acceptor-the interstitial 
atom Se. The transitions from conduction-band to Se-acceptor the 
band D is due.
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УДК 539.261

-  ЄВДОКИМЕНКО А. В

РЕНТГЕНІВСЬКА ТОПОГРАФІЯ КРИСТАЛІВ В ОБЛАСТІ 
КУТІВ ПОВНОГО ЗОВНІШНЬОГО ВІДБИВАННЯ

В косонесиметричній схемі дифракції по Брегу в 
області кутів повного зовнішнього відбивання проведені 
рентгенотопографічні дослідження структурних змін в 
приповерхневих шарах СсІ]_хТ ^ хТе /СсіТе після іонного 
травлення, а також кристалів Бі імплантованих іонами Р.

Косонесиметрична схема дифракції в ковзаючій геометрії 
дифракції на відбивання відкриває нові можливості 
рентгенотопографічного дослідження пошарової структури
приповерхневих шарів кристалу. Цим вона дозволяє уникати
неоднозначності розв’язку оберненої задачі рентгенівської 
дифрактометрії - визначення деформаційного профілю розподілу 
деформацій по серії дифракційних кривих відбивання в
приповерхневих шарах [1-3]. В даній схемі, на відміну від 
традиційних, вектор нормалі п до вхідної поверхні не лежить в 
площині розсіяння і реалізується плавний перехід від дифракції Лауе 
до дифракції Брсга азимутальним скануванням через область кутів 
повного зовнішнього відбивання 0 Кр .

Реалізацію випадків ковзаючого падіння рентгенівських 
променів на поверхню кристалу можна здійснити різними шляхами. 
Наприклад, підбором дискретних асиметричних відбивань, або 
довжин хвиль. Найпростіше різко асиметричні випадки дифракції 
реалізуються з допомогою синхротронного випромінювання. Нами 
вибрано дещо інший шлях реалізації дифракції в області кутів 0К р .

Він полягає в поступовому переході від дифракції Лауе до дифракції 
Брега при використанні асиметричних кристалографічних
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відбивань, кут розорієнтації яких з вхідною поверхнею кристалу 
незначно більший брегівського кута, тобто ір > 63  .

По аналогії з випадком багатохвильової дифракції кути 
падіння у о і відбивання у^ рентгенівського випромінювання
визначаються, як функції кута азимутального сканування ер. При 
цьому відлік кута ер проводиться від можливого випадку 
асиметричної дифракції, тобто коли всі хвильові вектори к(), к ^ , п 

і Й площин лежать в площині розсіяння. Таким чином

Кут падіння пучка на вхідну поверхню кристалу у о і кут 
виходу уь визначаються, як функції кутів 0 , і|/, ер і представляються
так:

При УО < 0 реалізується випадок дифракції по Лауе (на 
проходження), а при у о ^  0 випадок дифракції по Брегу. При цьому, 
в області кутів падіння 0 > у о —> 0 матиме місце ще і ефект повного 
внутрішнього відбивання, а в області кутів 0 < у о < у кр реалізу

ються одночасно дифракція по Брегу і ефект повного зовнішнього 
відбивання рентгенівських променів. Граничний кут азимутального 
сканування (ро  ̂ , при якому відбувається перехід від дифракції

Лауе до дифракції Брега, визначається із умови у 9 -> 0 , тобто

Співвідношення (3) розділяє відзначені області дифракції: при 
соб ер > і£ 0 в ^ \р  - дифракція по Брегу; якщо соб ер < tgQзctg\J/, то 
реалізується випадок дифракції Лауе.

Експериментальні дослідження. Для проведення досліджень 
в даній геометрії дифракції нами розроблена спеціальна 
рентгенотопографічна приставка, використання якої передбачено на

( 1)

у 0 =  -  СОБ 0 СОБ фБІП \|/ +  БІП 0 СОБ 1|/ 
УЬ = - СОБ 0 СОБ фБІП \|/ -  БІП 0 СОБ У|/ (2)

сов <Р0,Ь = ± 1 8 0 8 ^ 4 / . (3)
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стандартних рентгенівських установках типу УРТ-1, або ДРОН-3

різних енергій в різних умовах оточуючого середовища. Орієнтація 
вхідної поверхні (111), відбиваючі площин (511) для СиКа 
випромінювання. Зазначимо, що для нас особливий інтерес мають ті 
області зміни кута Ф р , для котрих кут входу Уо~0Крі ДС

значення. В даних областях відбувається розширення хвильового 
фронту дифрагованої хвилі в порівнянні з фронтом падаючої на 
величину Ь= |у ̂  | / уо • Де дозволяє отримувати рентгенівські
топограми від тонких приповерхневих шарів монокристалу від усієї 
поверхні не застосовуючи сканування. Як уже відзначалось, серед 
можливих відбивань перевагу слід надавати тим, для яких різниця 
між значеннями кутів 0 і \|/ незначна. В нашому випадку -  0 « ЗО'. 
При у о —> 0 , перехідна область Лауе-Брег-дифракції закінчується

при куті азимутального сканування еро ^ = 13^30', а

область зміни кута азимутального сканування <р, для якого 
0 < у о « 0 Кр складає декілька градусів.

При різних кутах азимутального сканування на топограмах 
рис.1 значно міняється зображення по різному опромінених 
областей поверхні. Чітко спостерігаються границі між областями, на 
яких рефлекси Ка -дублета терплять незначні зміщення і розмиття, а 
всі три області характеризуються різною відбиваючою здатністю.

В області II, де енергія іонів найбільша, травлення має, в 
основному, селективний характер і ця область характеризується 
наявністю “висотних” включень другої фази. Особливо це добре 
спостерігається при малих значеннях кута ср (рис. 16). Висота 
розмірів витравлених стовпчиків, що створюють тінь на топограмах, 
знаходяться в границях від 0.1 до 12 мкм. Крім того, в даній області

На рис. 2-3 представлені топограми структур 
Cd]_xHgxTe/CdTe, поверхня яких піддана травленню іонами Hg

екстинкційна довжина приймає мінімальні
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відбулася аморфізація приповерхневих шарів, тобто їх значне 
розупоряд кування. Товщина цього шару сягає порядку 0.4 мкм 
Подібне має місце і в 1-й області, але пошкодження тут є значно 
слабкішими.

Таким чином, високочастотне травлення в тліючому ртутному 
розряді приводять до селективного травлення поверхні і чим більша 
енергія іонів тим більше спотворення приповерхневих шарів. Це 
підтверджується значеннями напівширин кривих гойдання, 
отриманих на ДКС в косонесиметричній схемі при різних кутах 
азимутального сканування. Починаючи з товщин порядка 0.5-0.7 
мкм в області II різко зростає значення напівширини кривої 
гойдання і значно зменшується її відбиваюча здатність.

При товщинах менших 0.4 мкм рентгенівське випромінювання 
уже повністю поглинається в приповерхневому шарі, який уже, є 
настільки ушкодженим, що його можна вважати аморфним. В той 
же час, в областях І і II пошкодження значно менші і це дає 
можливість підібрати оптимальні режими іонної очистки поверхні.

Рнс.1. Гетероструктура Ссі]_хН ехТс/ СсІТе , №1, (варізонний шар, 
х= 0.19). Травлення в ВЧ тліючому ртутному розряді при різних 

енергіях іонів 1- Е=600 В: 2- 2400 В; 3- 1200 В. х 4: 
а) ер = 45°, Ьех1= 1.4 мкм; б ер = 20°, Ь ех1 = 0.54 мкм;.

На відміну від травлення в ртутному розряді травлення в 
аргонній плазмі, як слідує із топограм на рис.З, має, в основному, 
поліруючу дію. Поверхневі структурні зміни для даного зразка є мен-
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рис.2. Гетсроструктура СсІ]_х Н§хТе/Сс1Те, №2 (варізонний шар, х=0.19, 
друга половина системи №1). Травлення в аргонній плазмі: Е=400В; Е=800В; 
Е=1500 В. а) ер = 35°. Ь ех  ̂=1.12мкм; б) ф = 20°, Ьех  ̂=0.54 мкм.

шими, ніж для структури №1. Тут, як і очікувалось, найбільш 
спотворена область III. Це слідує з топограм рис.26, на яких із 
зменшенням у о , або Ь ех1 зменшується і відбиваюча здатність 
опромінених областей і зростає значення напівширин кривих 
гойдання, в порівняльні з границями між областями.

Іонна імплантація кремнію.
На рис. З представлені рентгенотопографічні дослідження 

структурних змін, які виникають в перехідних шарах границь 
розділу при формуванні так названої 8-В8Е структури (5- 
тонкоімплантованого шару) імплантацією іонів фосфору 
монокристалічний кремній.

На топограмах від імплантованого кристалу (рис.Зв, г), на 
відміну від неімплантованого (рис.За, б), чітко спостерігається вик
ривлення і уширення рефлексів ліній дублету Ка . Цс обумовлено 
тим, що пошкоджений іонами фосфору має відмінний від об'єму 
постійну гратки в перпендикулярному до поверхні напрямку. При 
цьому, із зменшенням кута азимутального сканування явно спо
стерігається послаблення відбиваючої здатності опроміненої області 
кристалу, а при певних кутах - повна її відсутність, що свідчить про 
сильні структурні пошкодження приповерхневих шарів. Як слідує із
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а) б) в) д)
Рис.З. Рентгенівські топограми до (а, б) і після (в, д) імплантації іонів 

фосфору в кристали 8і. Вхідна поверхня (001). Відбивання:а) і в) 
(004) СиКа  ;б) Ь ех1 = 0.24 мкм; д) Ьех1 = 0.54 мкм -(331) СоКа - хЮ.

представлених топограмм, в результаті іонної імплантації 
утворюються аморфні шари з активною гетсрограницею, яка 
вносить значні напруги в приповерхневі шари кристалу. Зазначимо, 
що перевагою даної схеми топографії є те, що зміною кута ф можна 
підібрати такі випадки дифракції, коли пошкоджені іонами шари 
мають товщину порядка екстинкційної довжини.

На топограмах від імплантованого кристалу (рис. З в,г), на 
відміну від не імплантованого (рис.За,б), чітко спостерігається 
викривлення і уширення рефлексів Ка . Це обумовлено тим, що 
пошкоджений шар має відмінну від об'єму постійну гратки в 
перпендикулярному до поверхні напрямку. При цьому, із 
зменшенням кута азимутального сканування явно спостерігається 
послаблення відбиваючої здатності опроміненої області кристалу, а 
при певних кутах - повна її відсутність, що свідчить про сильні 
структурні пошкодження приповерхневих шарів.

Дослідження, проведені з використанням ДКС з установкою 
кристалу в косонесиметричній схемі дифракції, показують що при 
даній енергії і дозі імплантації в перехідній області виникають 
деформації величиною порядку 3-̂ 5-10-4, товщина перехідного шару 
-0.1 мкм, а аморфізованого -0.2 мкм. Ефективна глибина локалізації
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значних пошкоджень приповерхневого шару знаходиться в границях
від 0.3 до 0.4 мкм, а протяжність області пружних деформацій - до
0.8.-0.9 мкм.
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SUMMARY

EVDOKIMENKO A.V.

X-RAY TOPOGRAPHY OF CRYSTALS IN THE REGIONS OF 
TOTAL EXTERNAL REFLECTION ANGELS.

X-ray topography research of structural changes in sub
surfer layers of Cdi_xHgxTe/CdTe structures after ion etch

ing, as well as crystals Si after implantation of phosphorus ions is 
carry' out in skew asymmetric Bragg diffraction scheme in the re
gions of total external reflection angels.
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УДК 539.26 і

РАРАНСЬКИЙ М.Д., ФОДЧУК ЇМ ., НОВІКОВ С.М., 
КОРОВЯНКО О.Ж., БОБРОВНИК С.В., МАРМУС П.Є.

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЗОБРАЖЕННЯ 
МІКРОДЕФЕКТІВ НА РЕНТГЕНІВСЬКИХ СЕКЦІЙНИХ

ТОПОГРАМАХ

На основі чисельного рішення рівнянь Такагі досліджено 
вплив різних факторів на формування зображень мікро
дефектів, розподілених як упорядковано, так і хаотично по 
об’єму кристалу на секційних і плоскохвильових топограмах.

Визначення типу і характеру розподілу мікродефектів по 
об’єму кристалу має важливе практичне значення. Крім класичних 
методів селективного травлення для виявлення мікродефектів в 5і, в 
останні роки інтенсивно використовуються інтегральні 
дифрактометричні і рентгенотопографічні методи. Так як 
мікродефекти мають відносно мале і швидкоспадне поле 
деформацій, то однокристальні топографічні методи виявляють 
мікродефекти у товстих кристалах тільки після спеціального 
декорування домішками. Тому на даний час досить широко 
використовуються методи моделювання дифракційних процесів в 
реальних кристалах, що містять дефекти кристалічної будови. 
Кількісні і якісні розподіли деформаційних полів в областях 
локалізації дефектів на рентгенівських топограмах визначаються 
шляхом співставлення чисельно промодельованих і 
експериментально отриманих зображень [1-3].

В даній роботі на основі чисельного розрахунку основних 
рівнянь динамічного розсіяння рентгенівських променів реальними 
кристалами (рівнянь Такагі) проведені моделювання секційних 
топограм кристалів кремнію, що містить певним чином розподілені 
мікродефекти. Розглянуті випадки: декілька - п’ять (п=6.2-105 см-3) 
гіпотетичних мікродефектів, розміщених в різних площинах 
розсіяння через 72 мкм по товщині (рис. 1а,в,д), і двісті хаотично 
розподілених по кристалу мікродефектів (п=2.5-107 см_3) (рис. 1б,г,е). 
Такий вибір кількості і розміщення мікродефектів мав на меті 
створити найбільш сприятливі умови для дослідження механізмів
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формування топографічних зображень і дифрактометричних кривих, 
з метою найточнішого визначення інтегральних характеристик 
реальних кристалів.

Товщина кристалу 300 мкм. Орієнтація вхідної поверхні (001), 
відбивання (220) і (440). Включення моделюються сферично- 
симетричним пружним полем із зміщенням у вигляді:

й(г) = -^-г 
г

де С - параметр деформації, або параметр “потужності” 
мікродефекту, який пропорційний об’єму когерентного сферичного 
включення.

Для більш повного уявлення про дифракційні процеси 
розсіяння в кристалі розраховувались також просторові розподіли 
інтенсивності Іь(х), Ііі(у) по основі палатки Бормана. Шляхом 
інтегрування всієї топограми по координатах х, у отримані оцінки 
зміни відбиваючої здатності кристалу Я без та з мікродефектами.

На рис. 1 досліджено вплив величини параметра деформації С 
на роздільну здатність мікродефектів на розрахункових секційних 
топограмах. Геометрія розміщення мікродефектів в кристалі і 
змодельовані зображення дали змогу визначити критерій для 
розділення зображень двох мікродефектів, розміщених в напрямку 
осі Оу, нормальної до площини розсіяння. Відзначимо, що 
збільшення “потужності” мікродефектів в тонкому кристалі з 
С=4-1(И7 до С=16-10-16 см‘3 приводить до збільшення відбиваючої 
здатності тонкого кристалу майже на 25%, в той же час в кристалі 
проміжної товщини до її подавления на 5%.

Як свідчать просторові розподіли інтенсивності Іь(у) 
мінімальне розділення АуКр, яке необхідне для того, щоб два 
преципітати були ще розділені, визначається як функція 
деформаційного параметра С. Критична відстань Аукр, при якій 
преципітати були ще розділені, зменшується із ростом параметра С 
по логарифмічному закону, тобто ДуКр~іпС. Це добре узгоджується з 
результатами експериментальних робіт [3,4].

Досліджено також вплив поверхневої релаксації напруг на 
механізми формування дифракційних зображень мікродефектів. В 
цілому, вплив релаксації змінює, тобто уширює розеточні 
зображення як в площині розсіяння, так і перпендикулярно ій.
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Найбільш чітко це відображаються для тих мікродефектів, які 
найближчі до вихідної поверхні кристалу. Для ізольованої 
нерелаксуючої частинки така зміна в зображенні не залежить від 
положення мікродефекту всередині кристалу і є, таким чином, 
особливо надійним методом визначення С. Проведені нами 
дослідження показують, що товщина кристалу, на якій вплив 
поверхневої релаксації стає непомітним, зростає із збільшенням 
"потужності" мікродефекту і задовільно апроксимується 
логарифмічною залежністю параметра С, тобто пропорційно ІпС.

Рис.1. Секційні топограми Бі з мікродефектами: а), б), д), е) С=4 10-17см-3;
в), г) С=16 10-16. а)-г) (440), МоКа , ц1*0.44. д), е) (220), СиКа, р!*4.4.
Таким чином, вплив поверхневої релаксації на зображення 

преципітатів на рентгенівських секційних топограмах істотний для 
тих мікродефектів, які знаходяться поблизу вхідної або вихідної 
поверхонь кристалу і проявляється в збільшенні їх розмірів, а також 
в зміні співвідношень динамічного і проміжного зображень. 
Релаксація стає мало помітною на значних товщинах розміщення 
мікродефектів і змінюється за логарифмічним законом від параметра 
деформації С.

На рис.2. представлені результати дослідження взаємодії 
зображень однакової “потужності” мікродефектів, розміщених таким
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чином в площині розсіяння, що “новоутворенГ хвильові поля на 
мікродефектах співпадали за напрямком розсіяння. Як слідує з 
аналізу розподілу інтенсивності в площинах розсіяння у випадку 
окремих мікродефектів (рис.2а,б), і випадку їх суперпозиції 
результуюча картина взаємодії не є простим накладанням їх 
зображень (рис.2г). Взаємодія динамічної, проміжної і кінематичної 
складових зображень має в площині розсіяння екстинкційно-фазову 
природу. Про це свідчить те, що в області перекриття хвильових 
полів утворених мікродефектами, виникають екстинкційні контури 
із зміненими періодами, а також деякий перерозподіл інтенсивності 
між ними. В кількісному вираженні це добре видно із просторових 
розподілах інтенсивності по основі палатки Бормана (рис.2д). 
Очевидно, що така не адитивна взаємодія динамічних і кінематичних

в) д)
Рис.2. Формування зображень двох мікродефектів (С=16 МИ^см-З, СиКа, 

|Л«4.4) а), б) на різних висотах в площині розсіяння; в) суперпозиція 
двох МД; г) просторовий розподіл: А- без МД; В, С, О -випадки 
а), б), в) - відповідно.
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складових зображень може приводити до певних неточностей при 
визначенні розмірів і концентрації мікродефектів ^ 
дифрактометричних даних. Тому, напевно, потрібно враховувати 
таку взаємодію. Слід також зауважити, що чим більші за розмірами 
або “потужністю” мікродефекти, тим більше коефіцієнт такої 
невідповідності.

Таким чином, проведений експеримент на основі чисельного 
розв'язку рівнянь Такагі дав змогу вплив деяких внутрішніх 
факторів на механізми формування зображень мікродефектів на 
рентгенівських секційних топограмах. Цс створює базу для значного 
підвищення ефективності і експресності як топографічних, так і 
дифрактометричних методів у визначенні типу, розмірів, 
концентрації і однорідності розподілу мікродефектів в кристалах.
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SUMMARY

RARANSKY M.D., FODCHUK I.M., NOVIKOV S.M., 
KOROVYANKO O.J.,BOBROVNIK S.V., MARMUS P.E. 

F O R M A T I O N  F E A T U R E S  O F  T H E  M I C R O D E F E C T  I M A G E S  

O N  X -R A Y  S E C T I O N  T O P O G R A P H S
On the basis of the numerical solution of Takagi equations 

influence of the various factors on images formation of microde
fects, both regulary and chaotic distributed on volume of a crystal 
on section and plane wave topographs is investigated
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КО СЯЧЕНКО Л.А., СКЛЯРЧУК О.Ф.

О П Т И Ч Н Е  В И П Р О М ІН Ю В А Н Н Я  К Р И С Т А Л ІЧ Н О Ю  
Г Р А Т К О Ю , З Б У Д Ж У В А Н О Ю  Г А Р Я Ч И М И  Н О С ІЯ М И  

З А Р Я Д У  В Б А Р ’Є Р Н ІЙ  Н А П ІВ П Р О В ІД Н И К О В ІЙ
С Т Р У К Т У Р І

Розглянуто можливі механізми нерівноважного 
випромінювання кристалічною граткою, збудженої 
високоенергетичними носіями в напівпровідниковій 
бар’єрній структурі. Виходячи з принципу детальної 
рівноваги знайдено імовірності випромінювального 
переходу гратки для одно- і двофононного процесів. 
Порівняння з результатами експерименту свідчить про 
можливість спостереження люмінесцентного випроміню
вання гратки в передпробійному стані Аи-БіС діодної 
структури.

Наявність гарячих носіїв заряду в напівпровіднику 
завжди приводить до інтенсивного генерування нерівноважних 
фононів. Більш того, при умовах, коли ударна іонізація атомів 
кристалічної гратки не відбувається, емісія фононів с основним 
процесом, що стримує розігрів носіїв заряду електричним полем і 
зумовлює релаксацію енергії гарячого носія після виключення 
поля або його виходу за межі дії сильного поля. Одночасно з 
генеруванням фононів гарячий носій заряду випроміїпоє фотони. 
Хоч імовірність такого процесу набагато менша імовірності 
випромінювання фонону, оптичне випромінювання гарячими 
носіями спостерігається в діодах на різних напівпровідниках [1], 
транзисторних структурах при певному режимі роботи [2], тощо. 
Виникає питання про оптичне випромінювання самою 
кристалічною граткою, яка за умов збудження такого 
випромінювання знаходиться в суттєво нерівноважному стані.
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1. Імовірність випромінювання фотона кристалічною граткою
Оскільки при акті випромінювання фотона повинен 

виконуватись закон збереження імпульсу, а імпульс фотона 
малий в порівнянні з імпульсом фонона, перш за все слід 
розглянути виникнення фотона при зникненні оптичного 
фонона в околі точки Бріллюена з малими хвильовими 
векторами. Це відповідає області енергії оптичних фононів, де 
кристалічна гратка інтенсивно поглинає і відбиває інфрачервоне 
випромінювання, -  добре відоме явище так званих залишкових 
променів.

Імовірність квантового переходу кристалічної гратки з 
випромінюванням фотона можна знайти, виходячи з того, що 
такий перехід є зворотнім по відношенню до поглинання фотона 
граткою з такою ж енергією. Згідно принципу детальної 
рівноваги прямі і зворотні переходи в стані термодинамічної 
рівноваги зрівноважують одні одних, тобто число актів 
випромінювання фотона кристалічною граткою рівне числу 
актів поглинання нею планківського випромінювання 

е(йсо) пп(/ісй) с
----------- - -------= — р(йю) а(/ш>) , (1)

Т1 п0
де g{h(o)- густина фононних станів, Пц(/ісо) -  число фононів з 
енергією /?со,

ПЧ( М  = -----Т. - 7 Г -  V ’ (2)4 ехр(/?со / кТ) -1
ті час випромінювання фотона кристалічною граткою, тобто
величина обернення імовірності такого процесу, п0 -  показник
заломлення, а(йсо) - коефіцієнт поглинання світла кристалом, с
швидкість світла в вакуумі, р(/гоо) -  функція Планка

р(/-кв) = - - П° (Йт )2 ----- 1 . (3)
с27Г /Г  ехр(/гсо / кТ) — 1

З формули ( 1), використовуючи (2) і (3), одержуємо для 
імовірності випромінювального переходу:

, (4)
Ч с 'У й 2
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звідки слідує її суїтєва залежність ті від коефіцієнта поглинання 
світла а(//со) та гус гани фононних станів g(hto).

Поглинання світла з народженням'оптичного фонона, як 
уже зазначалось, мас місце для фононів з хвильовими векторами 
ц « 0. Однак закон збереження імпульсу може виконуватись і при 
взаємодії світла не тільки з довгохвильовими фононами. При 
поглинанні фотона може народжуватись одночасно два 
акустичні або оптичні фонони з протилежно направленими 
хвильовими векторами і тоді хвильові вектори фононів можуть 
бути значними, але такими, щоб різниця їх величин дорівнювала 
хвильовому вектору фотона. При* цьому енергія поглинутого 
фотона дорівнює сумі енергії фононів (тобто приблизно 
подвоєній енергії кожного з фононів). Можливе поглинання 
фотона з народженням оптичного фонона і одночасним 
поглинанням акустичного фонона з приблизно однаковими 
хвильовими векторами (енергія поглинутого фотона буде 
дорівнювати різниці енергії оптичного і акустичного фононів), а 
також поглинання фотона з участю трьох і більшого числа 
фононів. На відміну від одиофононних процесів, коли 
поглинання мас “резонансний” характер, взаємодія з декількома 
фононами приводить до появи в спектрах інфрачервоного 
поглинання широких смуг. Однак, в таких спектрах завжди 
спостерігаються особливості (максимуми, перегини, тощо), 
зумовлені особливостями функції густини фононних станів g(/ico). 
Зокрема, густина станів, як для акустичних, так і оптичних 
фононів має максимум поблизу країв зони Бріллюена, що 
відповідає максимуму в спектрах поглинання при енергіях, 
рівних подвоєній енергії відповідних фононів.

Розглянемо випромінювання фотона, що є результатом 
поглинання двох фононів з протилежно направленими 
хвильовими векторами. Для цього випадку фотону з енергією Іт 
відповідає енергія фонона /ісо/2. Тому, позначаючи час 
випромінювання фотона через т\(іїсо) у можна записати

Р<»»>. (Я
х2(Гт) ' п0
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звідкіля із врахуванням (2) і (3) одержуємо
по (/;со)2 <*(^0 схр(асо / 2кТ) -1  ^

Х2(Й0)) с2ті2Й3 схр(йсо / кТ) -1
Щоб Зробити оцінку імовірності досліджуваного процесу, 
скористаємося дебаївським наближенням для густини станів 
акустичних фононів [3]

8 ( й с о / 2 )  =  ^ 9 І  ,  ( 7 )

2я /ги
де и -  швидкість звуку в кристалі, яку можна покласти рівною 
5-Ю5 см/с. Підстановка (7) в (6) остаточно дає

1 _ 8 п 0и3 а(й ю )ехр(й«оу2кТ)-1 (8)
і 2(Йо)) с2 ехр(/гсо / кТ) -1

Для акустичних фононів густина станів має максимум в околі 
краю зони Бріллюеиа. Приймаючи енергію фонона 0,05 еВ і 
скориставшись тим, що коефіцієнт поглинання при 
двохфононному процесі знаходиться в межах 1-100 см~1 [4], для 
випромінювання фотона з енергією 0,1 еВ одержуємо час життя 
Т2 рівним 10-100 с. Знайдена величина Т2 не може сильно 
відрізнятись і для випромінювання фотона в результаті 
знищення двох оптичних фононів, оскільки при цьому 
коефіцієнт поглинання світла того ж порядку величина, а 
густина станів близька до величини, яка визначається формулою
(7). Останнє є природнім, тому що густина станів ~1024 см-3 еВ 
1, яка випливає-з (7), по порядку величини рівна значенню, яке 
одержується діленням концентрації атомів 1022-1023 См~1 на 
інтервал, який займає смуга акустичних або оптичних фононів 
(декілька сотих долей еВ). Коефіцієнт поглинання в області 
залишкових променів звичайно складає ~ 104 с м -1, а у виразі для 
імовірності випромінювального переходу відсутні (на відміну від
(8)) експоненціальні множники. Розрахунковий час 
випромінювання при однофононному процесі виявляється 
рівним — 10 1 с.

Зроблені розрахунки не можуть претендувати на високу 
точність і є тільки оцінковими. Проте з одержаних результатів
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безперечно випливають важливі висновки. Головний з них 
полягає в тому, що час випромінювального переходу, як для 
одно-, так і двохфонопного процесів, набагато більший від часу 
життя фонону. Як відомо [5], остання величина при кімнатних 
температурах знаходиться в межах 10—11—10—12 с, а при 
пониженні температури зростає, досягаючи при низьких 
температурах (-2 0  К) значень 10-7-10-8 с. З цього витікає, що 
квантова ефективність процесу випромінювання фотона 
кристалічною граткою досить низька. До того ж, при збудженні 
люмінесцентного свічення гарячими носіями в основному 
генеруються фонони з великими хвильовими векторами, тому 
однофононні випромінювальні ‘ переходи малоімовірні. Таким 
чином, внутрішня квантова ефективність випромінювання 
фотона кристалічною граткою при збудженні гарячими носіями 
заряду лежить в межах 10- 8- 1 1 . Струм через зразок звичайно 
не перевищує 0,1-1 А, а кожний гарячий носій з енергією -1  еВ 
породжує порядку 102 фононів з енергією, що відповідає краю 
зони Бріллюена. В результаті, в одиницю часу в зразку 
генерується 1021-1022 високоенергетичних фононів, що для 
вказаних значень ефективності відповідає потужності оптичного 
випромінювання 10-9-10-6 Вт. Слід мати на увазі, що крім 
врахованих безвипроміїповальних переходів, можливі також 
інші конкуруючі процеси, самопоглинання самим кристалом та 
інші ефекти, що приводять до зменшення інтенсивності 
випромінювання. Все ж, знайдене значення потужності 
оптичного випромінювання кристалічною граткою дає надії на її 
реєстрацію. Сприятливим є те, що безвипромішовальні процеси 
в кінцевому рахунку хоч і приводять до надлишкового теплового 
випромінювання, але в спектральній області, яка не відповідає 
розглядуваним випромінювальним переходам, а є більш 
довгохвильовим.

2. Порівняння з експериментом
Експериментальні дослідження проводились на діодах 

Ш отткі, виготовлених вакуумним напиленням Аи на хімічно 
оброблені монокристали БіС політипу 6Н з концентрацією 
нескомпснсованих донорів — 1018 см-2. Товщина шару золота 
була біля 10 нм, що' забезпечувало його оптичну прозорість в
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усій досліджуваній спектральній області. В діапазоні 0,3-2 мкм 
використовувався подвійний монохроматор ДМ Р-4 з 
фогопомножувачем ФЕУ-79 або охолоджуваним (210 К) РЬ8 
фогорезистором на виході. Градуювання спектральної 
чутливості установки проводилось за допомогою 
паспортизованої лампи СИ8-200У. В діапазоні 2-14 мкм 
використовувався набір із 15 імерсійних світлофільтрів з відомим 
оптичним пропусканням кожного з них, а також охолоджувані 
РЬ8е (260 К) і СсіЩ Те (77 К) фотодетектори з відомими 
спскірами фоточутливості. Для покращання співвідношення 
сигнал/шум при вимірюваннях використовувалось збудження 
свічення прямокутними імпульсами напруги і система 
синхродетектування.

На рис. 1 представлений спектральний розподіл енергії 
випромінювання Аи-БіС діода при прикладені оберненої 
напруги -1 2  В при реєстрації через прозорий Аи електрод. Як 
видно, випромінювання діода включає в себе свічення в області 
0,3-2 мкм, зумовлене непрямими переходами гарячих носіїв 
заряду із суцільним спектром, на яке накладаються дві широкі 
смуги з максимумами біля 0,5 та 0,8 мкм, зумовленими прямими 
переходами між підзонами однієї і тієї ж дозволеної зони [6]. 
Квантова ефективність такого випромінювання низька (10-6 
10-7), оскільки гарячий носій заряду швидко термолізується, 
генеруючи каскад високоенергетичних фононів.

З рис. 1 також видно, що в спектрі Аи-БіС діода, крім 
випромінювання в області 0.3-2 еВ, присутня приблизно на два 
порядки інтенсивніше смуга в області 3-10 мкм. Ряд фактів 
вказують на те, що ця смуга зумовлена не звичайним розігрівом 
зразка в результаті проходження струму, а гарячими фононами, 
генерованими гарячими носіями заряду, тобто є своєрідним 
люмінесцентним свіченням.

( 1) Максимуми в спектрі при 6 і 10 мкм відповідають 
подвоєній енергії оптичних фононів на границі зони Бріллюена 
0,095 еВ (ТО) і 0,105 еВ (ЬО) та акустичних фононів 0,067 еВ 
(ТА) [7].

(2) При пропусканні струму через кристал з омічними 
контактами в області 3-10 мкм спостерігається теплове
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випромінювання з подібним спектром, але з якісною відміною в 
Його поведінці при зміні величини струму через зразок (рис. 2а) 
форма спектру випромінювання Аи-8іС діода практично не 

І змінюється при зміні збуджуючого струму. Про це свідчать дані 
на рис. 26, де показана спектральна залежність відношення 
спектрів, знятих при струмах 0,4 і 0,1 А. Видно, що в межах 
розкиду експерименту при зміні струму в 4 рази форма спектру 
не змінюється. В той же час при зростанні струму через кристал з 
омічними контактами всього від 0,5 до 0,75 А має місце помітне 
збільшення внеску короткохвильового випромінювання, що й 
повинно бути для теплового процесу.

І. відн.од.

X , мкм
Рис. 1. Спектр випромінювання об^шено-зміщеного Аи-БіС діоду при

кімнатній температурі
(3) Оптична прозорість кристалу-підкладинки Аи-БіС 

діода (товщина 0,4 мм) в області 3-10 мкм не перевищує 3-4 %. 
Тому випромінювання, зумовлене гарячими носіями в області 
бар’єру, різко послаблюється при його реєстрації крізь кристал, а 
не зі сторони прозорого Аи контакту. При реєстрації через 
кристал, випромінювання різко обривається при А,<0,4 мкм,
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тобто коли енергія фотона більша ширини забороненої зони 8іС 
(~ЗеВ). При цьому, однак, інтенсивність і форма спектру 
випромінювання в області 3-10 мкм практично не змінюється в 
порівнянні з рис.1. Це зрозуміло, якщо допустити “фононний” 
механізм досліджуваного випромінювання, тобто 
випромінювання збудженої кристалічної гратки. Приймаючи 
швидкість звуку в кристалі -5-105 см/с, одержуємо час 
проходження фонона через кристал товщиною 0,5 мм рівним 
10' 7 с. Це набагато більше вказаного вище середнього часу 
життя фононів. Проте випромінювання створюють тільки 
“довгоживучі” фонони, число яких мале, що й зумовлює низьку 
ефективність “фононної” люмінесценції.

/  в ідн .од

15

10

А., мкм А» мкм
Рис. 2 а - Спектри випромінювання БіС кристалу з омічними 

контактами при струмах 0,5 і 0,75 А. б -  Відношення тих же спектрів 
(незаповнені кружки, ліва шкала) і спектрів випромінювання Аи-8іС 

діода при струмах 0.1 і 0,4 (заповнені кружки, права шкала).

Заключения
Приведений вище теоретичний аналіз вказує на те, що 

квантова ефективність випромінювання фотонів кристалічною 
граткою хоч і низька, але достатня для його реєстрації методами, 
що застосовуються при дослідженні люмінесцентних явищ в 
напівпровідниках. В спектрах передпробійної
електролюмінесценції Аи-8іС структури виявлено 
випромінювання в області 3-10 мкм з максимумами, що
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відповідають енергіям фотонів, рівним подвоєній енергії
оптичних і акустичних фононів в SiC на границі першої зони
Бріллюена.

Автори виражають подяку В.М.Склярчуку за постійну
допомогу при проведенні експерименту.
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SU M M A RY

K O SY A CH EN K O  L.A., SKLYARCHUK O.F.
OPTICAL EMISSION OF CRYSTAL LATTICE 

EXCITED BY HOT CHARGE CARRIERS
IN A SILICON CARBIDE DIODE STRUCTURE

Possible mechanisms of the photon nonequilibrium 
emission excited by high-energy charge carriers in the 
semiconductor structure have been considered theoretically.
With the detailed balance principle the probabilities of the 
radiative transition of the lattice for one- and two-phonon 
processes are obtained. A comparison with the presented 
experimental results is indicative of the excitation of the lattice 
luminescent emission from Au-SiC diode structure under 
prebreakdown conditions.
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УДК 535.37

с л ь о т о в  м .м .

МЕХАНІЗМИ ЛЮ М ІНЕСЦЕНЦІЇ  
М ОНОКРИСТАЛІЧНИХ ПЛІВОК АІхОаі_х N

Досліджено фотолюмінесценцію епітаксійішх 
шарів АІр^Сао^К. Випромінювання нелегованих шарів 
обумовлено рекомбінаційними процесами внаслідок 
міжзошшх п^іеходів та за участю центрів, обумовлених 
власними дефектами кристалічної гратки -  однозаряд
ними вакансіями в підгратницях азоту та галій-алюмінію. 
Люмінесценція шарів, легованих цинком, обумовлена 
елеістрон-фононною взаємодією при рекомбінаційних 
процесах за моделлю Клазенса.

Тверді розчини АГЫ-СаИ є перспективними матеріалами 
оптоелектроніки. Підтвердженням тому є створення на їх основі 
світлодіодів та лазерних діодів в короткохвильовому 
діапазоні [1]. Проте, аналіз літератури [1-3] вказує на те, що 
інтерпретація результатів досліджень люмінесцентних 
властивостей має якісний характер, а деякі з них протирічать 
одне одному. Мета даної роботи -  вивчення механізмів 
люмінесценції та встановлення природи рекомбінаційних центрів 
в нелегованому та легованому цинком нітриді галію-ашомінію. 
Без порушення загальності розгляду аналіз проведемо на 
прикладі твердого розчину складу АІоцСао^М .

Досліджено фотолюмінесценцію (ФЛ) епітаксійішх шарів 
А Іо^С ао^И , які отримані піролітичним осадженням з 
неорганічних комплексів С а та А1 на сапфірові підкладинки, 
орієнтовані в площині (0001). Склад отриманих шарів 
визначався рентгенівським мікроаналізатором ІХА, а також  з 
досліджень краю оптичного поглинання. Монокристалічність 
шарів підтверджується результатами рентгеноструктурних 
досліджень. ФЛ збуджувалась азотним лазером з довжиною 
хвилі >.=0,337 мкм чи ртутною лампою П РК -4 (А=0,313 мкм).
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Спектри випромінювання вимірювалися в режимі авто
матичного запису на установці, що вміщує дифракційний 
монохроматор та стандартну систему синхродетектування. 
Спектри ФЛ побудовані з врахуванням апаратної функції 
установки і наведені в координатах: кількість фотонів в
ОДИНИЧНОМУ ІНТерВаЛІ ен ер гій  -  енерГІЯ фоТОІІІВ /70.

Люмінесценція нелегованого Аіо, і в а о ^  характери
зується рекомбінаційними процесами з енергією фотонів в 
області 3,2ч-4,2 сВ (рис.1). Спостерігаються гри смуги, умовно 
позначені символами А, В та С.

А'(1„ в. о.

йсо, еВ
Рис.1. Спектри люмінесценції нелегованого А1одСао,9^- Т=80 К.

Кожній з них притаманні свої характерні особливості. Так, смуга 
А з максимумом /70т «3.62 еВ при 80 К характеризується 
спектральним розподілом, який узгоджується з виразом для
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міжзонної рекомбінації

Nw ~(/*co) 2(/zcù- E g) 1/2exp|
h(ù -  E g N

(1)kT )

Ш ирина забороненої зони Eg визначена з довгохвильового краю 
оптичного поглинання епітаксійних плівок і складає 3,608 еВ при 
80 К. Залежність Eg від л: для А1х<Саі_хІЧ добре апроксимується 
емпіричним виразом [4]

де р -  температурний коефіцієнт зміни який дорівнює 
3.09-10 4 еВ/К. При х = 0,1 значення Eg узгоджується з 
експериментальним.

Смугам В та С з ^сот «3.528 еВ і 3.328 еВ, відповідно 
притаманні наступні властивості: а) симетричність контуру з 
напівшириною 2 кТ; б) незалежність положення максимуму від 
інтенсивності фотозбурення; в) апроксимація температурної 
залежності інтенсивності випромінювання виразом [5]

де С0 -  константа, а Е х -  енергія термічної активації 
рекомбінаційного центру. На досліді залежність І(Т) апроксиму
ється прямою в координатах ІпІ від 1/Т в діапазоні 80-500 К. 
Нахил прямої відповідає значенню 0.078 еВ для смуги В, з 
положення максимуму якої отримується добре узгоджене 
значення глибини залягання рекомбінаційного центру Eg-/?a>m=
0.08 еВ. Як і у випадку G aN  мілкі донорні рекомбінаційні центри 
утворюються в A lo jG ao ^ N  вакансіями азоту [6]. Енергетичне 
положення цих центрів в припущенні, що вони обумовлені 
однозарядною позитивною вакансією азоту, отримується з 
водневоподібної моделі [7]

Eg (х) = 3.47+ 1.75х +0.98Х2 -ß T , (2)

(4)
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При гпе 0,21 т 0 та в—5.95 значення Ед—0.08 еВ узгоджується з 
експериментом. Таким чином, за формування смуги В відповідає 
випромінювальна рекомбінація вільної дірки із зв’язаним на 
донорному рівні електроном (за моделлю Ламбе-Кліка [5]).

Для смуги С нахил прямої в координатах 1п ї від 1/Т 
становить 0,30 еВ, а Е§-77©т =0.28 еВ. Ці значення близькі до 
положення акцепторних центрів в в а И , обумовлених вакансіями 
галію [8]. Аналогічний процес утворення акцепторних цен грів 
має місце в підгратці галію-алюмінію у випадку А і о д в а о ^  [6]. 
Енергетичне положення таких центрів за виразом (4) дає 
значення Еа~0.278 еВ при є=5.95 та ефективній масі дірок

ш ь = 0 .7 3 т о і Звідси випливає, що ці рівні утворені
від’ємною однозарядною вакансією і мають акцепторну природу. 
Таким чином, смуга С обумовлена рекомбінацією вільних 
електронів з локалізованими на акцепторних центрах дірками, 
тобто має місце модель Клазєнса [5].

Легування цинком спричиняє до наступного: а) гасіння 
випромінювання, притаманного нелегованому АІодСао^ІМ;
б) розгоряння люмінесценції з максимумом, що посунутий на 
0,703 еВ відносно значення ширини забороненої зони Eg=3,54 еВ 
при 300 К. Останнє підтверджується температурною залежністю 
інтенсивності випромінювання за виразом (3), а також добре 
узгоджується з літературними відомостями щодо положення 
максимуму, обумовленого Тлі -  0,5-ь0,8 еВ [2]. Спектр випроміню
вання А 1о,іС ао,9М<2 п> складається з декількох смуг. Зміна

інтенсивності фотозбудження лазером, починаючи з 10^  фот с-  ̂
до 10*8 фот*с_ 1 дозволяє спостерігати розширення смуги з 
максимумом на 2,837 еВ при 300 К. При цьому зростання 
інтенсивності збурення супроводжується на початку 
особливостями, які на подальше набувають чіткої форми 
максимумів (рис.2). Аналіз залежності спектрів ФЛ від умов 
експерименту виявив наступні закономірності. По-перше, 
положення головного максимуму не залежить від інтенсивності 
збуджуючого випромінювання, що вказує на рекомбінаційні 
процеси за участю локальних центрів (2 п-акцептора [2]). П о-
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друге, положення максимумів однаково змінюється із зміною 
температури в інтервалі 80-500 К з р=3,09 10 “4 еВ/К.

Л/ш. в.о.

йсо, єВ

Рис.2. Спектр люмінесценції A lo jG ao^N  легованого Zn. Т=300 К.

По-третє, побічні максимуми є еквідистантними з енергією
0.11 еВ, інтенсивність яких залежить від температури та 
інтенсивності фотозбуджепня. Останнє свідчить про участь 
фононних процесів у формуванні люмінесценції, оскільки 
відповідні акцепторні центри мають істотну термічну взаємодію 
з ближньою зоною і тому здійснюють коливання на частоті 
фононів fico0. Тому крім безфононної смуги з fico0=2,837 еВ в 
спектрах люмінесценції спостерігається ряд смуг, що відпові-
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дають 1, 2, 3... ЬО-фононним повторенням [5]. З експерименту 
випливає що складові смуги підкоряються розподілу Гауса, а в 
цілому спектр люмінесценції є іх сумою і описується рівнянням
Рї

оо
N (0 = S N omexp 

п=0

(йсо -Йа>т  + пй© 0 ) 2 

2а 2
(5)

де а  -  параметр, який зв’язаний з шириною безфононної смуги 
Но на її напівширині ^сз1/2 співвідношенням

а 2 = (йсо і/2)2 / 8In2 . (6)

Доснідає значення параметра а  2 складає 1,4-10~^ еВ^ при 300 К, 
а його величина змінюється із зміною температури. Відносна 
інтенсивність N n смуг, що належать до однієї серії, визначається 
співвідношенням

N ffi = N m — , (7)®п ®о n l V 7

де n -  кількість LO-фононів, M -  середня кількість фононів, що 
випромінюється (чи поглинається). Останнє визначається як 
відношення N i/N 0 і являє собою міру інтенсивності електрон-
фононної взаємодії. В нашому випадку при 300 К М =0,82. 
Таким чином, електрон-фононна взаємодія обумовлює істотне 
розширення спектру випромінювання від 2.72-г2.94 еВ до 2.3-4- 
3.2 еВ. При цьому рекомбінаційний процес за моделлю Клазенса 
супроводжується емісією чотирьох LO-фононів і поглинанням 
двох LO-фононів.
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SLYOTOV M.M.

M ECH A N ISM S O F T H E  LU M IN ESCEN CE 
BY SIN GLE-CRYSTAL-LINE AlxG ai_xN

The photoluminescence of the epitaxial layers 
Alo}lGao,9N have been investigated. Radiation of the 
undoped layers is due to recombination processes at interzonal 
transitions and also to participation of centers, stipulated for 
eigen defects by crystal defects, that is of singlecharge 
vacancies in sublattice by nitrogen and gallium-aluminium. 
Luminescence from Zn doped layers is due to electron-phonon 
interaction at the recombination process by Klasens model.



УДК 535.37

МАХНІЙ В Л ., CJIbOTOB м .м ., 
СОБІЩ АНСЬКИЙ Б.М., ЧАБАН Ю.Я.

Ф О ТО Л Ю М ІН ЕС Ц ЕН Ц ІЯ  КРИСТАЛІВ p-ZnSe<Sb>

Наведено результата досліджень люмінесценції 
селеніду цинку, легованого Sb з парової фази. 
Обговорюються механізми дефектоутворення та 
випромінювальних переходів в кристалах p-ZnSc<Sb>.

Селенід цинку є одним з найбільш перспективних 
матеріалів для створення інжекційних світлодіодів, які 
випромінюють в блакитно-синій області спектру [1]. Разом з тим, 
отримання кристалів р-типу провідності з переважаючою 
крайовою люмінесценцією продовжує залишатись актуальною 
задачею. Для її вирішення в даний час використовують досить 
складні низькотемпературні технологічні методи: іонну [2] та 
молекулярно-променеву епітаксію [3], відпал в активованій парі 
металоїду [2] або комбінацію кількох з них. На відміну від 
розглянутих вище способів є ряд повідомлень про одержання 
шарів p-ZnSe шляхом високотемпературної дифузії деяких 
акцепторних домішок з рідкої [4] або парової [5] фаз. В даній 
роботі вперше описано результати досліджень люмінесцентних 
властивостей кристалів ZnSe, легованих Sb з парової фази.

Вихідними підкладинками служили спеціально нелеговані 
кристали ZnSe, які були вирощені з розплаву під тиском 
інертного газу. В області кімнатних температур зони мали 
низьку (ап«10-12 Ом-1-см-1) електронну провідність. Легування
Sb здійснювалось у вакуумованих до 10-4 Topp кварцових 
ампулах при 1100 К  на протязі 5 год. Базова підкладинка та 
наважка елементарної сурми під час дифузії знаходились в 
протилежних кінцях ампули. Поверхневі шари відпалених 
зразків демонструють діркову провідність, про що свідчить знак 
термоерс. Енергія активації Еа акцепторних рівнів визначалась з
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температурних залежностей опору між двома омічними 
контактами, які створювались хімічним осадженням плівок Cu. 
Експериментальні значення Еа становили 0,1 та 0,3 еВ, а 
природа цих центрів буде розглянута при обговоренні 
випромінювальних властивостей досліджуваних зразків. Ф ото
люмінесценція (ФЛ) збуджувалась азотним лазером з ^т~0>337 
мкм, а вимірювання спектрів випромінювання проводилось з 
використанням дифракційного монохроматора М ДР-23 та 
стандартної схеми синхродетекгування в режимі автоматичного 
запису. Всі спектри побудовані в координатах: спектральна 
щільність фотонів Nco -  енергія фотона hco. Зміна рівня 
збудження L здійснювалась за допомогою набору послаблюючих 
світлофільтрів. Дослідження ФЛ проведено головним чином при 
80 К, оскільки при цій температурі Т інтенсивність І 
випромінювання помітно зростає порівняно з 300 К. Крім того 
при низьких Т більш чітко проявляється структура смуг, 
особливо крайових.

Спектр ФЛ вихідних кристалів ZnSe представлений 
трьома смугами з максимумами hcom при 2,78 (А), 2,25 (В) і 
1,98 (С) еВ, рис.1. Положення frcomA смуги А не залежить від 
рівня збудження, а різниця Eg4icomA =2,81-2,78=0,03 еВ близька 
до глибини залягання акцепторного рівня, зумовленого 
міжвузловинними атомами селену Sei [6]. Низькоенергетична 
смуга С має доиорно-акцепторну природу, причому до складу

пар входять від’ємні двохзарядні вакансії цинку V^n

(акцептори) і додатні однозарядні вакансії селену Vgc (донори)
[5-7]. Трактування природи смуги В на /даний час неоднозначне. 
Так, автори [6] пов’язують її з рекомбінацією вільних електронів 
з дірками, які локалізовані на нейтральних вакансіях цинку. В 
роботі [7] вважають, що дана смуга зумовлена переходами за

участю донорно-акцепторних пар (ДАП), які включають та
неконтрольовані донориі домішки в катіонній підгратці. 
Відповідь на це питання можуть дати окремі дослідження, які не 
входять в задачі даної роботи.
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Легування кристалів £& приводить до зміни спектру ФЛ 
(рис. 1). В першу чергу зазначимо появу смуги Б  з Ьсот о=2,69 еВ. 

Мд. в.о.

/ко, еВ

Рис.1. Спектри фотолюмінесценції вихідного (1) та легованого 8Ь (2)
кристалів ZnSe при 80 К.

положення якого не залежить від Ь. По-друге, залежність 
інтенсивності цієї смуги від рівня збудження близька до лінійної 
при його зміні в межах трьох порядків. І нарешті, різниця 
^ “̂ 1110- 0,12 СВ близька до глибини залягання більш мілкого 
акцепторного рівня в кристалах 2п8е<8Ь>. Можна допустити, 
що даний рівень зумовлений саме атомами ЭЬ. На жаль, дані про 
енергетичне положення рівнів сурми в селеніді цинку в літературі 
відсутні. Разом з тим, зазначені факти свідчать на користь 
випромінювальних переходів: вільний електрон -  дірка, яка 
захоплена на центр, утворений сурмою.

Наведені вище дані не дають відповіді на механізми 
дефектоутворення в легованих сурмою селеніду цинку і, 
насамперед, про просторову локалізацію атомів 8Ь. Розглянемо 
це питання на якісному рівні. Оскільки легування сурмою 
приводить до появи діркової провідності, то це означає, що БЬ
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входить у вузли аніонної підгратки Sbse або (та) в міжвузловими 
Sbj. В першому випадку сурма може займати вакансії селену або 
витісняти останній в міжвузловини. Це приводить до збільшення 
концентрації Sei та зменшення Vse- Оскільки останні входять до

складу ДАГЇ YSe)> то інтенсивність смуги С повинна
зменшуватись, що і спостерігається на досліді (рис.1). Зсув 
максимуму від 1,98 до 2,02 еВ смуги С порівняно з вихідними 
зразками зумовлений зменшенням ефективної відстані між 
партнерами ДАП. Зростання І смуги А в кристалах ZnSe<Sb> 
(більше ніж в 5 раз порівняно з вихідним) викликане 
збільшенням концентрації міжвузловинних атомів селену. 
Наявність в спектрах ФЛ фотонів з hco>Eg пояснюється 
міжзонною рекомбінацією вільних носіїв заряду [8].

На завершення відмітимо, що напівширина Ahoi смуг А та 
D складає 0,3 та 0,5 еВ відповідно, що набагато більше від 
очікуваної (Ahco«l,5 кТ«0,1 еВ) при рекомбінації через локальний 
рівень [8]. Це пояснюється тим, що вищезгадані переходи 
супроводжуються поглинанням фононів. Про це свідчить 
набагато слабша залежність ^ (h c o )  для смуг А та D в області 
низьких енергій, ніж великих. Зазначимо також, що ймовірність 
взаємодії носіїв з фононами зростає по мірі збільшення глибини 
залягання локального рівня, через який відбувається 
рекомбінація [8]. Це чудово виконується на досліді (рис. 1), хоча 
фононні повторення експериментально не спостерігаються. Для 
їх виявлення необхідно проведення додаткових досліджень при 
більш низьких температурах, які виходять за рамки даної 
роботи.

Таким чином, легування кристалів селеніду цинку сурмою 
приводить до появи діркової провідності та підсилення 
крайового випромінювання.
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PHOTOLUM INESCENCE OF THE 
p-ZnSe<Sb> CRYSTALS

The results of the reset of luminescence zinc selenide, 
doping by Sb from vapor phase method, have been obtained. 
Mechanisms of the defect-fonner and radiation transition in 
crystal p-ZnSe<Sb> are discussed.
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БРАЙ ЛО ВСЬКИ Й  В.В., Ж У КО .П .

УДК 621.317.757.38

УСТАНОВКА ВИ М ІРЮ ВАН НЯ ВОЛЬТ-ФАРАДНИХ 
Х А РА КТЕРИ СТИ К

В установці передбачена можливість вимірювання 
залежності ємності структур від прикладеної напруги. 
Вимірювання здійснюються на високій та звуковій 
частотах при зміні зміщення в ±40 В. Передбачено 
автоматичний запис результатів досліджень.

Установка призначена для вимірювання високочастотних 
вольт-фарадиих характеристик М ДН, М ДМ  структур.

Структурна схема установки приведена на рис. 1.

Рис. 1. Структурна схема приладу для знімання СУ - характеристик.
1 - генератор ВЧ напруги ; 2 - підсилювач з детектором; 3 - генератор 
лінійно змінної напруги.

Послідовно з Сх увімкнений активний опір величиною 

ІІ<1/соСх, завдяки чому величина спаду напруги на ньому буде 
пропорційною ємності досліджуваної структури. При лінійній 
передавальній характеристиці підсилювача з детектором 
отримуємо вихідну постійну напругу, пропорційну Сх.
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Дослідження вольт-фарадних характеристик може 
проводитесь на частоті ІмГц, яка задається внутрішнім 
генератором, а також на частоті -зовнішнього генератора. 
Діапазон зміни величини ємності досліджуваних структур може 
знаходитись в межах від 10 пФ до 300 пФ.

Принцип робота джерела пилкоподібної напруги (рис.2) 
полягає в заміні лінійно змінної напруги сходинкоподібною з 
кількістю сходинок, що визначається розрядністю ЦАП й рівною 
в нашому випадку 212. в  якості ЦАП використано інтегральну 
мікросхему типу К594ПА1 [1].

Ш видкість зміни напруги.'зміщення, що прикладається до 
досліджуваної структури, задається частотою тактового 
генератора. Вихідні імпульси тактового генератора поступають 
на лічильник із змінним коефіцієнтом ділення, виконаним на 
інтегральних мікросхемах КМ ОН структури типу К561ИЕ8. 
Збільшення коефіцієнту поділу, при заданій тактовій частоті, 
призводить до збільшення часу, необхідного для заповнення 
12-розрядного лічильника, а значить й часу, на протязі якого на 
виході ЦАП буде досягнута максимальна напруга.

Рис. 2. Структурна схема джерела пилкоподібної напруги та 
напруги форми меандр. 1 - тактовий генератор; 2 - дільник частоти з 
постійним коефіцієнтом ділення (1/40); 3 - дільник частоти із змінним 
коефіцієнтом ділення (1-1/99); 4 - двійковий реверсивний лічильник; 5 - 
Цифроаналоговий перетворювач (ЦАП); 6 - система керування; 7, 8 - 
повторювані напруги; 9 - підсилювач напруги.
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Для побудови двійкового лічильника використані 
мікросхеми К564ИЕ11, які забезпечують можливість реверсу 
напряму ліку. Це дозволяє отримати на виході ЦАП як лінійно 
наростаючу, так і лінійно спадаючу напругу. Зміна форми 
генерованої напруги здійснюється зміною стану системи 
керування.

Підсилювач напруги (рис. 3) виконаний на електронній 
лампі JI1 по диференційній схемі. На одну з керуючих сіток 
подається постійна напруга зміщення, величина якої вибирається 
таким чином, щоб робочу точку лампи задати на середині 
лінійної ділянки анодно - сіткової характеристики. Потенціал 
аноду цієї лампи приймаємо за нульовий. Потенціал аноду 
другої лампи змінюється по закону зміни напруги на її сітці. 
Отже, полярність та величина напруги на навантаженні, 
ввімкненому між анодами вказаних ламп, буде залежати від 
співвідношення величин зміщення першої та другої ламп. 
Використання саме такої диференційної схеми забезпечило 
можливість “гладкої” зміни полярності напруги при довільних 
величинах й полярностях початкового зміщення. В зв’язку з 
великим внутрішнім опором ламп, електричний пробій 
досліджуваних структур не призводить до виходу з ладу джерела 
напруги зміщення.

Лінеаризація часової залежності напруги на опорі 
навантаження, увімкненого між анодами ламп, здійснюється за 
допомогою кола зворотнього зв’язку DA5, DA4.

Генератори синусоїдних коливань (рис. 4.) частотою 
100Гц виконано на біполярних транзисторах з подвійним Т- 
подібним мостом, що забезпечує високу стабільність частоти, а 
вимірювальна напруга частотою ІмГц формується генератором, 
виконаним по схемі індуктивної триточки на польовому 
транзисторі. Узгодження опорів генераторів та навантаження 
здійснюється за допомогою операційних підсилювачів. Напруга 
вимірювального сигналу .ділиться до рівня 50 мВ й через 
роздільний конденсатор поступає на досліджувану структуру або 
калібровочні конденсатори. При проведенні калібрування 
постійна напруга зміщення вимикається.
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Рис. 3. Принципова електрична схема підсилювача напруги.

Установка передбачає можливість автоматичного запису 
результатів вимірів на двокоординатний самописець. Постійна 
напруга зміщення подається з дільника напруги на координату 
“X” через повторювач DA1 (рис. 5.), а сигнал, пропорційний 
величині ємності вимірюваної структури, знімається з 
вимірювальної головки B3-38 через підсилювач DA2.

В прилад вмонтовані калібраційні конденсатори з 
ємністю 10, 20, 40, 80 та 160 пФ. Використання незалежних 
перемикачів типу П2К забезпечує можливість зміни величини 
калібраційної ємності в межах від 10 до 310 пФ.



ЗАЗ-2 \  \  ЭА11

0А1 К140УД8

С2 СЗ

Рис. 4. Принципова схема генератора вимірювального сигналу й схема 
калібр овки.

Установка забезпечує можливість проведення досліджень 
вольт-фарадних характеристик М ДН, М ДМ  структур в 
широкому діапазоні величин напруг зміщення. Блок 
автоматичної розгортай напруги додатної та від’ємної 
полярності з встановленням початкового зміщення довільної 
полярності величиною 0 - 40 В суттєво спрощує процес вимірів. 
Структури можуть досліджуватись і при дії на них напруги 
форми меандр амплітудою 0 - 40 В з тривалістю  періоду від 0,5 
до 50 с.
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УДК 536.51

БРАЙЛОВСЬКИЙ В.В., ЇЛАРІОНОВ О.Є., ХАНДОЖ КО О.Г

ПІДВИЩЕННЯ ЧУТЛИВОСТІ ДАВАНА 
ДЛЯ ЯКР-ТЕРМ ОМ ЕТРА

Досліджується схема автогенераторного давана 
ЯКР-термометра, який розрахований на застосування в 
якості термометричної речовини хлорату калію. 
Експериментально доведено, що в режимі зверх- 
регенератора, при належному виборі параметрів імпульсів 
зовнішнього гасіння, чутливість давача до сигналу від 
активної речовини зростає майже на два порядки в 
порівнянні з неперервним режимом генерації.

При розробці давачів температури на основі ядерного 
квадрупольного резонансу (ЯКР) добре зарекомендувала себе 
схема автогенератора, основаного на двохкаскадному 
підсилювачі на польових транзисторах (рис.1), який охоплений 
додатнім зворотнім зв'язком [1]. Перевагами такої схеми є її 
відносно висока чутливість до резонансних сигналів та стійкість 
генерації в широкому діапазоні частоти. Саме такі якості 
необхідні такому пристрою при відстеженні лінії ЯКР в 
широкому інтервалі температур. Проте при використанні в 
якості термометричної речовини хлориту калію, як найбільш 
прийнятної для цієї мети хімічної сполуки [2], чутливість такого 
давача в області кімнатних та вищих температур виявилась 
недостатньою, навіть при переведенні його в режим 
зверхрегенерації. В цьому випадку при вимірюванні температури 
не вдається в повній мірі реалізувати високі метрологічні якості 
даного методу. У роботі досліджується можливість підвищення 
чутливості пристрою шляхом вибору робочої точки 
сверхрегенератора, а також  за рахунок оптимізації форми та 
частоти імпульсів зовнішнього гасіння високочастотної 
генерації. Незважаючи на видиму простоту схеми, нелінійний 
характер задачі ускладнює теоретичний аналіз такого
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генератора. Якщо схему перевести в режим зверхрегенерації, то 
тим більше важко знайти оптимальні параметри схеми для 
найбільшої чутливості пристрою навіть застосовуючи ЕОМ. 
Більш простий та швидкий шлях оптимізації параметрів та 
режимів парового генератора є експериментальне дослідження 
процесів у даній схемі з мінімальними затратами на необхідні 
числові розрахунки.

Розрахунок залежності частоти ЯКР від температури 
показує, що для вимірювання температури в інтервалі 60-400 К 
необхідно, щоб генератор давача перекривав діапазон 27,5-29 
МГц. При цьому рівні високочастотної напруги на контурі із 
зразком не повинні перевищувати значення 0,1-0,5 В, в 
протилежному випадку неминучі втрати у відношенні сигнал/ 
шум внаслідок насичення ядерної спінової системи [3]. Виходячи 
з таких вимог був виготовлений та досліджений макет схеми 
ЯКР - термометра. В якості робочої речовини використовувався 
дифініл-пікріл-гідрозіл, який, при наявності магнітного поля, дає 
вплив на коливальний контур автогенератора, так як хлорат 
калію. Накладення допоміжної модуляції магнітного поля 
дозволяє спостерігати достатньо сильний сигнал електронного 
парамагнітного резонансу, інтенсивність якого можна 
контролювати з допомогою звичайного осцилографа.

Вимірювання інтенсивності сигналу резонансного 
поглинання високочастотної енергії з коливального контуру 
проводилось як в режимі неперервної генерації, так і в 
переривчатому, тобто зверхрегенеративпому на частоті 28 МГц. 
Перевід генератора у режим зверхрегенерації можна здійснити 
шляхом введення в коло затвору УТ1 (рис.1) додаткового ЯС- 
кола, як це часто робиться у приймальних пристроях [4]. Таке 
коло викликає релаксацію рівня коливань з відповідним 
періодом, при цьому коливання можуть повністю згасити, або 
частково зберігати когерентність фази. При підборі режимів 
такий спосіб зверхрегенерації економічний але незручний, так як 
обмежується можливість маневрування параметрами 
зверхрегенератора. Якщо застосовується гасіння зовнішнім 
Джерелом - генератором НЧ коливань, то в цьому випадку є 
можливість змінювати як частоту, так і форму імпульсів гасіння.
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Рис.1

Рис. 2
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Рис.З.
Це дає можливість знайти оптимальні параметри гасіння 

коливань, не змінюючи режим самого генератора. Результати 
експериментального дослідження приведені на рис.2-4. На рис.2 
приведена залежність амплітуди сигналу від частоти гасіння. 
Максимум інтенсивності спостерігається на частоті Г=68 кГц. 
При зміні напруги и св  максимум зміщується несуттєво, 
залишаючись в межах 60-80 кГц.

Встановлено, що чутливість давача в режимі 
зверхрегенерації вище, якщо в якості сигналів гасіння 
використовують сигнали прямокутної форми з шпаруватістю 2. 
На рис.З зображена залежність інтенсивності сигналу від 
напруги "стік-витік" польового транзистора УТ2 при роботі в 
режимах неперервної генерації (а) та зверхрегенерагора (б). При 
неперервній генерації амплітуда сигналу максимальна поблизу 
порогу збудження ‘ при малих рівнях напруги "стік-витік" для
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УТ2. Зауважимо, що зміна напруги "стік-витік" в межах 
и св  = 0-8 В приводить до зміни високочастотної напруги на 
коливальному контурі в діапазоні 0,05- 1В. Оскільки положення 
робочої точки поблизу зриву коливань нестійке, тому при 
типових вимірюваннях температури не може бути використане. 
В режимі зверхрегенератора максимум інтенсивності сигналу 
спостерігається при напрузі ІІсв = 2В. Зменшення або
збільшення напруги приводить до плавного зменшення 
інтенсивності без ознак нестійкості генерації. Слід відзначити, 
що перехід від неперервного режиму до переривчастого 
супроводжується різким збільшенням рівня сигналу. Результати 
дослідження спектрального розподілу низькочастотних шумів на 
виході пристрою при неперервному режимі приведені на рис.4.

При неперервній генерації спектр шумів гладкий з 
підйомом в області НЧ складових, що вказує на наявність 
флікер-шуму.

Ас,о.е

Рис.4
Ввімкнення гасіння збільшує інтенсивність шуму, але 

характер спектрального розподілу при цьому істотно не 
змінюється. Лише в біліли високочастотній області з'являються 
максимуми (на рисунку помічені стрілкою). Найбільш
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ймовірною причиною їх виникнення є поява комбінаційних 
частот в результаті змішування основної частоти 28 МГц та 
частоти гасіння 68-70 КГц.

В результагі проведених експериментальних досліджень 
макетної схеми для ЯКР - термометра можна зробити наступні 
висновки. Із знайдених залежностей випливає, що при 
належному виборі частоти гасіння та оптимальному рівні 
оберненого зв'язку за рахунок зміни Ucb можна отримати 
інтенсивність сигналу, що перевищує на два порядки сигнал, 
отриманий при неперервній генерації. Перехід автогенератора у 
зверхрегенеративний режим: супроводжується появою
додаткових шумових складових у спектрі сигналу, очевидно 
пов'язаних із змішуванням комбінаційних частот.
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УДК 621.387.464.

БРА Й ЛО ВСЬКИ Й  В В., Ж УК О.П. 
ТА НАСЮ К В.С.

ВИМІРЮВАЧ ПАРАМЕТРІВ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ 
ДАТЧИКІВ НЕЙТРОННОГО ОПРОМ ІНЮ ВАННЯ

Розроблений прилад для вимірювання параметрів 
р-і-п діодів, що використовуються в якості датчиків 
нейтронного опромінення. Для усунення нагрівання 
датчика виміри проводяться в імпульсному режимі.

Завдяки відсутності електричного заряду, нейтрони 
викликають порушення кристалічної гратки тільки у випадку 
прямого зіткнення з ядром атома гратки. Ш видкі нейтрони 
створюють дефекти, структури, передаючи частину своєї енергії 
атомним ядрам. При зміщенні ядро віддачі захоплює із собою і 
електронну оболонку, але, В основному електрони ЗОВНІШНЬОЇ! 

оболонки можуть бути відірвані від атома [1,2]. Цс приводить до І 
того, що в процесі опромінення суттєво змінюються параметри 
напівпровідникових приладів. Експериментальні дослідження 
показали високу ефективність використання в якості датчика 
накопиченого нейтронного опромінення напівпровідникових р-і-п 
діодів. Структурні зміни в і-області під впливом нейтронного 
опромінення викликають зміну спаду напруги в прямом) 
напрямку при фіксованих струмі та температурі. Саме зміну 
цього параметру реєструє розроблений прилад.

Структурно (рис.1) прилад складається з двох джерел 
напруги, одне з яких імпульсне, перетворювача напруга - струм, 
імпульсного вольтметра і досліджуваного діода, що 
використовується в якості датчика нейтронного опромінення.

Для запобігання розігріву під час вимірювання датчик 
живиться імпульсним струмом частоти 150 Гц при тривалості 
імпульсу порядка 30-50 мкс. Задаючий тактовий генератор 
виконано на логічних елементах І-Ні мікросхеми Б О Ї типу
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56ІЛА7 по схемі несиметричного мультивібратора (Рис 2) 
Використання мікросхем КМОН логіки дозволяє отримати 
необхідну частоту коливань при 'сприйнятливих номіналах 
елементів Я іС і . Частота коливань визначається параметрами 
лапки Я іС і . По фронту сигналу мультивібратора, одновібра- 
тором, виконаним на мікросхемі Т)Т)2, формується короткий 
від’ємний імпульс, тривалість якого визначається елементами 
С2&2- Замикання контак тів перемикача Б і викликає появу на 
виході В В 2  рівня логічного нуля, що відповідає роботі приладу в

Рис.1.

режимі постійного струму. За допомогою транзистора УТ1 
здійснюється інвертування вихідного сигналу 0 0 2 .  Колектор 
транзистора УТІ живиться через резистор ІІ4 від джерела 
стабілізованої напруги величиною +30 В. Транзистор УТ2 
увімкнений по схемі емітерного повторювана. На емітері 
транзистора УТ2, в залежності від положення перемикача 81 
отримуються імпульси стабілізованої амплітуди, або постійна 
стабілізована напруга. Ця напруга прикладається через резистор 
1̂ 5 або Лб до датчика Б . Враховуючи відносно велику величину 
Цих опорів, схема працює в режимі генератора струму.
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Величина струму (постійного або імпульсного) 
визначається положенням перемикача S2 При вимірюваннях 
амплітуди імпульсів конденсатор СЗ заряджається до 
амплітудного значення.

Розряд цього конденсатора здійснюється відносно 
тривалий час через високоомний резистор R7. Н а операційному 
підсилювачі DA1 типу 140УД8 виконаний повторю вач напруги. 
Для уникнення зміщення нуля операційного підсилювача за 
рахунок вхідних струмів величина резистора R 8 вибирається 
рівною величині R7.

Сигнал, пропорційний дозі нейтронного опромінення, 
накопичений ді одним датчиком поступає на аггешоатор, 
виконаний на R9R 10S4 , а в подальшому на інвертуючий 
підсилювач DA2 (рис.З).
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Для компенсації до нульового рівня початкової напруги 
датчика (при відсутності опромінення) служить компенсатор 
Компенсатор являє собою схему віднімання сигналів на БАЗ 
(140УД7). Для пониження похибкй коефіцієнту передачі всі 
резистори компенсатора мають розкид номіналу не більше 0,1%.

На Б А 4 зібраний суматор, за допомогою якого 
встановлюється необхідний коефіцієнт чутливості. Перемикання 
чутливості здійснюється перемикачем Б5. Дільником ІІ2?К23ЇЬ4 
сигнал нормується до рівня 0-1 В і подається на аналого- 
цифровий перетворювач.

Одним із різновидів А Ц П  послідовного ліку, що 
характеризується підвищеною точністю, є перетворювач з 
проміжним перетворенням в часовий інтервал з подвійним 
інтегруванням [3].
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Принципова схема АЦП приведена па рис.5. Тактовий 
генератор разом з подільником частоти виконаний на мікросхемі 
Г>Г>4 типу К176ИЕ5 з кварцовою стабілізацією частоти. На 
мікросхемі Б А 5 зібраний інтегратор перетворювача напруга- 
частота. З допомогою компаратора Б А 6 формуються рівні, 
достатні для роботи Д-трігера Б Б З . Командний лічильник Б Б 4  
послідовно проходить десять станів. Із перших п’яти станів 
формується за допомогою Я8 трігера сигнал “воріт” , на протязі 
якого на вхід двійково-десяткового лічильника Б Б 7  - Б И  10 
поступають імпульси з виходу ПНЧ. В сьомому стані 
командного лічильника формується сигнал перепису інформації, 
по якому у регістр 11 - D D 14 (рис. 4) переписується результат 
вимірів. Восьмий стан служить для переходу двійково- 
десяткового лічильника в нуль. Після цього цикл вимірювання 
повторюється. Стани лічильника № 6, 8, 10 не використовуються 
і служать для запобігання накладання різних сигналів один на 
одний.
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Схема виконана на КМ ОН мікросхемах серій К 176 та 
К561. В якості операційних підсилювачів використані 
мікросхеми К 140УД12.

На рис. 4 приведена принципова схема дисплею приладу. В 
якості регістру пам’яті використані мікросхеми 0 0 1 1 -1 )0 1 4  
типу К561ИД2. Це дозволило поєднати функції реєстра пам’яті з 
дешифратором семисегментного коду.
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NEUTRON IRRADIATION SEM ICONDUCTOR 
SENSO R PA RA M ETERS MEASURER
Device for parameters measuring of p-i-n diodes used as 

a neutron irradiation sensor is designed. Measurements are 
carried out in pulse mode to avoid sensor heating.
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УДК 531.5:621.1

БОДНАРУК В.І., ДИМИТРАЩУК В.Т., 
ПОХОДЖАЙ Р.Я., ЩЕРБИНА П А.

ВПЛИВ ГРАВІТАЦІЇ НА УМОВИ ТЕПЛООБМ ІН У

Розглянуто задачу природної конвективної тепловіддачі 
від нагрітої вертикальної поверхні, температура якої 
відрізняється від температури оточуючого середовища, а течія 
вважається усталеною і ламінарною, фізичні властивості газу 
-  постійними. Отримано середні значення коефіцієнтів
тепловіддачі для вертикальної ( 1і  ̂( х ) « 10,1Вт/(м2К)) і 

горизонтальної ( Ьг (х) « 6 Вт/(м2К)) поверхонь.

Процес стаціонарної ламінарної природної конвекції біля 
нагрітих поверхонь описується основними законами збереження 
маси, кількості руху і енергії. Основні рівняння одержуються з цих 
законів шляхом їх застосування до деякого контрольного об’єму, 
який являє собою виділену в просторі область, через межі якої може 
переноситися маса, кількість руху і енергії і всередині якої може 
відбуватися зміна цих фізичних величин.

Основні рівняння природної конвекції утворюють систему 
еліптичних диференційних рівнянь в частинних похідних. Головні 
труднощі розв'язку цих рівнянь пов'язані з необхідністю 
враховувати зміну густини р в залежності від температури або 
концентрації, а також з еліптичністю системи рівнянь в частинних 
похідних. Для суттєвого спрощення цих рівнянь звичайно роблять 
різні наближені припущення: наближення Буссінеска [1, 2] А
наближення приграничного шару [2].

Розглянемо задачу природної конвективної тепловіддачі від 
нагрітої вертикальної поверхні, температура якої відрізняється від 
температури оточуючого середовища. Течія вважається усталеною і 
ламінарною, а фізичні властивості газу -  постійними. В'язкою 
дисипацією нехтуємо і вважаємо, що потік не містить в собі джерел 
тепла.
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При вільній конвекції в газі, зумовленій лише різницею 
температур, на поверхні твердих тіл утворюється приграничний 
шар [2]. Для розрахунку теплообміну при вільній конвекції можна 
застосувати рівняння нерозривності, кількості руху і теплового 
потоку в приграничному шарі, які в цьому випадку мають вигляд

» іох ду 4
д \ х , _  ч д2 у х

Ух^ Г  у у“^ г =8Р( г  (2)

сТ сТ д 2Т
У х я Г  +  у У д Г  =  а — 7 ’ ( 3 )ах * ду ау2

де ух, Уу -  компоненти швидкості (вісь х напрямлена уздовж 
вертикальної поверхні, у -  перпендикулярно до неї); g -  
прискорення сили тяжіння; р -  коефіцієнт теплового об’ємного 
розширення газу; То -  температура оточуючого середовища; у=р/р -  
коефіцієнт кінетичної в'язкості газу, V -  в'язкість газу; а=х/сор 
температуропровідність газу, % -  теплопровідність, сцр -  питома 
теплоємність газу.

У далині від вертикальної поверхні газ знаходиться у стані 
спокою, тому що середовище досить протяжне. Газ, який прилягає 
до поверхні зразка, в силу умови прилипання, також є нерухомим. 
Внаслідок цього течія існує тільки в шарі, розміщеному поблизу 
поверхні, а по обидві сторони від цього шару швидкість течії 
дорівнює нулю (рис. 1).

Температура змінюється більш монотонно -  від Т5, до То, де 
Т5 -  температура поверхні зразка. Отже, граничні умови задачі 
мають вигляд:

ух =Уу=0, Т=Т8(х) при у=0
4

ух =0, Т->То при у->оо.
Поставлену вище задачу можна розв'язати методом змінної 

подібності (автомодельної змінної) [3]. Введемо функцію струму ці 
таким чином, щоб задовольнялося рівняння неперервності (І):
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Рис. ]. Розподіл швидкості і температури при природній конвекції 
біля вертикальної поверхні.

_ а\|/ _ д у
У х _ 5 у ’ У у _  д к '  ( )

і застосуємо перетворення подібності:
ті(х,у) = ус(х) 6

Ч'(х,у) = V с!(х)/(г)
Тут с(х), сі(х) -  невідомі поки що функції, /(г |) -  безрозмірна 

функція струму, г| -  автомодельна змінна.
Крім того, температуру Т в автомодельному розв'язку 

зображають в такому вигляді, щоб узагальнена температура
залежала б тільки від г| :

001) = - ! ^ - ,  (7)
Т5 - Т 0

Рівняння (2) і (3), із врахуванням (5) -  (7), набувають вигляду: 

с1х-с3 (х) V 2  д у  Ф )
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П п ) ~
ё '(Х) ! Ф )с '(х )
с(х) Л

(*) ]
т 2(л )= о ,

о.(х>(х)

(8)

(9)

де а(х)=Т5,(х)-То -  відома функція (розподіл температури уздовж 
поверхні зразка), Рг = у/а -  число Пландтля.

Умови автомодельності вимагають, щоб параметри, які 
входять в різні члени рівнянь,, були постійними або залежали б 
тільки В І Д Г | .  Оскільки у не входить ні в один з коефіцієнтів при 
функціях /  і 0, то вони не можуть залежати від г), тому будемо 
вимагати. Щоб всі коефіцієнти були постійними величинами. 
Виходячи з цій умови знаходимо функції с(х) і сі(х):

В Р х Х х ) " ^

сі(х) = 4 •

4у

За(х)

4у

(10)

(11)

Для лінійного закону розподілу температури уздовж поверхні 

а(х) + -х (1 -  довжина зразка), маємо:

Г ^ М ^ г О - Г ^ Н Г 2 (л)+0(ті) = 0 , (12)

в~р~~ + (г|) • 9'(г|) -  4ґ '(г|) • 0(г|) = 0. (13)

Граничні умови для цих рівнянь:
До) = £'(О) = ґ '(«>) = Д 00) = * -  9(°°) = 0 ■ ( |4 )

Рівняння (12) в (13) є вже звичайними диференціальними 
рівняннями, взаємопов’язаними одне з одним, тому що в ооидва 
рівняння входить 9 (г|), і їх потрібно розв'язувати сумісно.

Для горизонтальної поверхні рівняння нерозривності і
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теплового потоку мають той же вигляд, що і відповідні рівняння ( 1) і 
(2) для вертикальної поверхні. Рівняння кількості руху в цьому 
випаду записується в такому вигляді:

dx д у

В Р ( Т - Т 0 ) =

(15)

(16)

де Реї -  динамічний тиск, який в даному випаду є основним 
рушійним механізмом, що утворює потік пограничного шару.

Для розв'язання системи рівнянь (15), (16) і (3) методом 
автомодельної ЗМІННОЇ необхідно допустити, ЩО Рц=Р(Г|)Ь(х), де Ь(х) 
-  невідома функція, яка, як і функції с(х), сі(х), знаходиться з умов 
автомодельності.

В автомодельному уявленні дістанемо:

ґ ' ї л ) + ^ к г ) И ”6г>-
Сі(х )

ХҐ2(л )  Ь'(х) Р(г)

<Ц(х) . сіі(х)сі(х)

с1(х ) с 3 (х )
  Ь(ХМ (Х) лР'Сл) _

Й1 (Х)С| (х) ч 2 в  сІ!(х)с/(х) V2 e
=  0

ёРе* і(х) ■0(п) = Р’(л),

(17)

(18)
Ь(х> і ( х )

^ ^ а д ' Є ' И - ^ # 4 т ' Г ( ч )  в (я ) = 0 , ,19) 
Рг сі(х) а (х )с і(х )

З умов постійності параметрів, що входять в різні члени
рівнянь (17)—(19), знаходимо функції Ь(х), сі(х) і сіі(х):

Ь(х) = ^ Є  Т е р х 3а(х)
X

Сі(х) = — .

X
§ Р х 3а (х)

5v■

(20)

(21)
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с1і(х)=5 8,3х3а(х)
(22)

Для лінійного розподілу температури одержуємо систему 
звичайних диференціальних рівнянь:

Г ( уІ)+4{(П)- £ '(п )-З Г '2 ( г ] ) - |р ( п ) + |т р  Р'(ті) = 0 , (23)

Р  '6 і )  =  в (т |) ,  ( 2 4 )

+ 4Г (п )в '(т \)-5Г ’(л)- 0(п) = 0 , (25)
Рг

з граничними умовами:
{ (О) = Г'(о) = 1 -  0(о) = Г(°о) = б(оо) = Р(оо) = 0 , (26)

Система рівнянь ( 12), (13) з граничними умовами (14), а також 
(23)-(25) з граничними умовами (26), розв'язувалися методом Рунге- 
Кутта.

Тепловий потік в даній точці з координатою х записується у 
вигляді:

ч (х )= -Х

З іншого боку

ґ &т_л

о
= - Х а ( х > ( х / ^ -

Ч(х) = Ь(х)а(х), 
де Ь(х) -  коефіцієнт тепловіддачі.

Отже, для вертикальної поверхні

(27)

(28)

ё (3х3а(х)

'
І іь (х)  = [ - 0 у Ч ° ) ] х -X.

а для горизонтальної поверхні

Иг(х)=  [—Он (°)]’Х~

Для середніх значень коефіцієнтів тепловіддачі маємо

(29)

8 Р * 3а(х)
5v2

(ЗО)
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Для повітря при AT -  40 К, 1-2 см, h ь(х) ~ 10,1
м 2 К

 ( \ s Втh r W ~ 6
м2 К
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SUMMARY

BODNARUK V.I., DIMITRASCHUK V.T.. 
POKHODZHAY R.Y., SCHERBINА L.A 

INFLUENCE OF GRAVITATION UPON TH E THERM AL 
EXCHANGE CONDITION.

The problem of origin thermal return of heated vertical 
surface was considered. The temperatures of this surface and 
environment are different, the flow considered to be constant and 
laminar, physical properties of the gas are constant The average 
values of thermal returning coefficient are obtained for vertical
(h^(x) » 10Д W/(m2K)) and horizontal (h f (x) » 6 W/(m2K))

surfaces.



У Д К  537.311.31

БУДА І.С. ОХРЕМ О.А.

ГГЄЗООПІР ВІСМУТА ПРИ ГЕЛІЄВИХ ТЕМПЕРАТУРАХ

В даній роботі проведено обчислення та аналіз 
тензора питомого опору в деформованих кристалах 
вісмуту з метою пошуку . умов для підвищення 
термоефективності матеріалу. Показано, що анізотропія 
питомого електроопору для дводолинної моделі значно 
перевищує анізотропію р у відсутності деформації.

В роботі [1] показано, що в області температур Т<8К 
температурозалежну частину опору, яка добре узгоджується з 
експериментальними даними, можна описати в наближенні, що 
електрони розсіюються в основному на фононах. При 
температурі порядку 4К анізотропія електропровідності 
електронів обумовлена в основному анізотропією ефективних 
мас, яка у вісмуті має досить помітну величину. Але після 
сумування по еліпсоїдах анізотропія електропровідності (опору) 
кристала складає не більше 20%.

Оскільки вісмут володіє непоганими термоелектричними 
властивостями, бажано було б знайти такі умови, за яких фізичні 
величини, які визначають тсрмоефективпість матеріалу, були б 
оптимальними. Сюди відноситься й анізотропія питомого опору, 
й анізотропія термоЕРС. Покращити вказані властивості можна, 
наприклад, за допомогою деформації кристала вісмуту. При 
цьому відбувається перерозподіл електронів, і симетрія 
кінетичних тензорів знижується.

Обчислимо тензор питомого опору в деформованих 
кристалах вісмуту. Енергетичний спектр електронів і дірок 
такий, як і в роботі [І].

Запишемо тензор електропровідності для і-го еліпсоїда в 
кристалографічній системі координат у виді:

а (і> =ец{і|)НіГїт (К 2 -1)І(2) +(К 3 -1)«(3) + К 4(і(23) + І(32)) (О
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де - рухливість електронів вздовж бінарної осі (вздовж осі

Ох системи координат, зв’язаної з і-тим еліпсоїдом). Параметри
К2, Кз, К 4 визначені формулами

2 2К 2 =  ^2 008 Л + кз біп ц +  к 4 біп 2ц,
2 2К 3  = к 2  5І п  ц  +  к з с о Б г |  — к . 4  б і п  2 г | ,  ( 2 )

к 4  = - - (к з  -  к 2 )зіп 2гі + к 4  соб 2ц.

к2, кз, к4 - параметри анізотропії рухливості в головних осях 
еліпсоїда мас:

а (І) а (І) а (І)22. к _ ^ 3 і .  к _^23_.
к2 -  а ®  ’ к3 -  а (0 ’ к4 "  о (0 ’

11 а 11 ст11
к2=0.015, кз =0.467 [1].

г) і к = 5 ік - (ї(2))ік = 5 і25 к2. ( ї (3)) і к = « і з 5 к з .  ( ї ^ ^ ч б і г б к з .

Зауважимо, що в формулі ( 1) ми в подальшому не будемо 
враховувати компоненту сг23 тензора а  в головних осях
еліпсоїда мас, яка обумовлена поворотом еліпсоїдів на кут ц і є 
значно менше від інших.

Вважатимемо, що вісь механічного напруження 
напрямлена вздовж осі ” 1” розрахункової системи координат і 
складає кут ф з віссю Ох кристалографічної системи координат. 
Основним припущенням теорії, що торкається впливу 
деформації на кінетичні ефекти, є врахування тільки зміщення 
долин під впливом деформації вздовж енергетичної шкали.

Позначимо через = 1 ^  / К  відносне число електронів в

І-ій долині, яке, взагалі кажучи, залежить від напрямку та 
величини деформуючої сили. Тензор питомий електро
провідності кристала а  в розрахунковій системі координат 
можна записати тоді наступним чином (N=3.02-1017 См-3 - 
загальне число електронів в долинах, N  = )

І
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д +
Д1 = n l —  Y' д- = п 2 - п з ,  Д + = п 2 + п 3 , 

b = a ( l ( 13) ; p l ) )  + pp 2 3 ) + i (32)j

л -  • <4>a  = А] sin ф ------ А _ cos ф,

р = А\ cos ф + А_ sin ф

Величини А у , А_ визначають ступінь нееквівалентності
різних груп долин.

Оскільки

ар  = ра = Î,
то інвертуючий тензор 6  , знаходимо

Р = [К 2К 3Ї -  К 3( К 2 -  1)а -  К 2К 4Ь + К 4( К 2 -  1)с +

/  'а І Ч (5)
+ ( f 3(J ( K 2 -  І) 2 - К 2(К 3 - l ) ) î ( 3) + K 2F(b>]

Тут

с = âb + Ьа ,

F^) - тензор, побудований з алгебраїчних доповнень елементу 

Ьік  матриці b , - алгебраїчне доповнення елементу азз

матриці а , \è\ - визначник матриці



|Є| = (еЦІ1Н)3 { к 3( К 2 + ( К 2 -1 ) 2 е £ ) +

+ К 2З р Р (Ь) + К 2( К 2 -  1)5раР<Ь)|  (6)

Перейдемо до аналізу виразу (5). З останнього можна 
зробити висновок, що для довільної орієнтації осі механічного 
напруження і величини Р усі компоненти р відмінні від нуля. Це
пов’язано як з несиметричною орієнтацією деформуючої сили по 
відношенню до еліпсоїдів, так і з різним ступенем 
нееквівалентності долин для заданої орієнтації деформуючої 
сили.

Найбільш простий вид тензор р має у випадку 
симетричної орієнтації осі механічного напруження. Наприклад, 
якщо вісь деформації орієнтована вздовж бінарної осі кристала 
(ф=0°), то долини, які розташ овані не на осі деформації, 
еквівалентні між собою і відрізняються числом щ від першої 
долини. При деформації кристала ці долини піднімаються вгору, 
і електрони переходять в долину, розташ овану на осі деформації. 
При достатньо великому значенні Р (Р>Рщах) відбувається 
фазовий перехід [2] типу З е+ 1д - » 1е + 1д, і всі електрони 
зосереджуються в 1-ій долині. Н авпаки, якщо (р=90° (вісь 
деформації напрямлена вздовж бісекторної осі кристала) 
відбувається фазовий перехід типу Зе+ 1д -* 2е + 1д.

У першому випадку

Рік =
' р п  0 о '

о 922Р23
0 Р23 РЗЗ^

(7)

а у другому
/_  А _ \

(8)
Р11 0 РІЗ

Рік = 0 Р22 0
VP13 0 РЗЗ^

Вирази для компонент рік при довільному Р для
розглядуваних випадків можуть бути легко отримані з (5). Для
граничного випадку Р=Ріпах Р У першому випадку співпадає
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З тензором питомого опору для однієї' долини, а у другому 
(дводолинна модель) мас вид '

4 К 3
Р11=— --------

еШ і^  К 3(3 + К 2) - К ?  ’

Р22 =
1

ср | [Ы 1 + З К 2 

1

РІЗ =
к .

еР11Ы К 3(К 2 + 3 ) - к 2 ’
- Т .  (9)

РЗЗ =
3(1 + К 2) + 4 К 2

єРі ^  К 3(1 + ЗК 2)[К 3(К 2 + 3) -  '

Співставляючи (9) з компонентами р при Р=0

Ріі(0) = Р22(°) =

РЮ6,ОГіт*ст 
0 .6+

0.5”

0.4”

0.3”

0 . 2-

0.1

0

1
ері 1 + К-2 ; р з з (°) =

ерцМ К3 ’

0.3 0.5 0.7 1.0 П./Ы

Рис. 1. Залежність компонент тензора п’сзоопору від відносного числа 
електронів II1 В 1 -ІЙ ДОЛИНІ (ф=0°).
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електронів іі2 в долинах, які опускаються (ф=90°).

для випадку ф=0°.

бачимо, що анізотропія питомого електроопору для дводолинної 
моделі значно перевищує анізотропію р у відсутності 
деформації.

Значний вплив деформації на анізотропію питомого опору
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ілюструють рис.1 і рис.2, де приведені розрахункові криві за 
умови, що число електронів при деформації зберігається.

В роботі [2] показано, що при деформації вісмуту число 
електронів, взагалі кажучи, не зберігається. В цій же роботі 
приведена концентрація електронів в еліпсоїдах в залежності від 
величини механічного напруження Р.

На рис.З приведена деформаційна залежність компонент 
тензора питомого опору для випадку ср=0°, яка розрахована з 
експериментальними значеннями nj в кожній долині. З рисунку 
видно, що анізотропія питомого опору менше, ніж у випадку, 
коли загальне число електронів не залежить від величини 
механічного напруження. Саме залежністю N від Р можна 
пояснити приведену на рисунку більш слабку залежність р& від 
Р. Звичайно більш цікавим є співставлення розрахунку з 
прямими вимірами р , які, на жаль, відсутні. Зауважимо також, 
що з такого співставлення можна було б зробити певний 
висновок щодо параметрів анізотропії К2 і К 3 .
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SUM M ARY

BU D AI.S.I OKHREM  О.А.
PIESO R ESISTA N C E OF BISMUTH AT HELIUM  

TEM PERATURES
Tensor of the electrical resistance in the deformated 

bismuth single crystal has been calculated. It has been shown 
that the electrical resistance anisotropy of the two-valleis 
model is more than with out deformation.
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УДК 621.383.52:537.312.

ГОДОВАНКЖ В.М., ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ Ю.Г.,
ОМЕЛЬЯНЧУК В.П

ДОСЛІДЖ ЕН НЯ КРЕМ НІЄВОГО P I N ФОТОДІОДУ 
ПІДВИЩ ЕНОЇ НАДІЙНОСТІ

Досліджена надійність конструкції кремнієвого р-і-п 
фотодіоду з захистом охоронного кільця ізотипною з 
підложкою областю. Темновий струм охоронного кільця 
фотодіоду зменшено на два порядки.

Для зменшення темнового струму фоточутливого елементу в 
конструкції р-і-п фотодіодів застосовується охоронне кільце, 
однакового з фоточутливим елементом типу провідності, яке оточує 
фоточутливий елемент, знаходячись під напругою [1]. На протязі 
довготривалої роботи при температурах 333-358 К, напрузі 100- 
300 В та фоновій засвітці великої потужності, темновий струм 
охоронного кільця збільшується, що приводить до відмови 
фотодіоду в цілому.

Причина явища полягає в активній генерації іонних зарядів 
на поверхні кристалу фотодіоду та поблизу неї у вищезазначених 
умовах. ЦІ заряди стягуються на охоронне кільце через поверхневі 
канали з фоточутливого елементу та з периферії кристалу фотодіода. 
Обмежуючи доступ до охоронного кільця з периферії кристалу 
ізотипною з підложкою областю [2], можливо зменшити темновий 
струм останнього.

Авторами запропонована конструкція р-і-п фотодіодів, 
сформованих на кремнії марки БДМ И1 з питомим опором близько 
20 кОм. Відстань захисної області від охоронного кільця 
визначається з умови максимальної близькості до кільця для 
зменшення ефективної площі генерації носіїв, а з другого боку ця 
відстань має забезпечити неможливість пробою по поверхні при
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робочій напрузі на фотодіоді.
Відстань захисної ізотипної - з підложкою області від 

охоронного кільця визначено для фотодіоду за співвідношенням
^гоіп Іір / Епр,

де Wmin - ширина зазору, и р - робоча напруга, Ещ, - напруженість 
пробою.

Для фотодіоду, працюючого при робочій напрузі -  250 В 
напруженість пробою складає - 1,5.105 В/см, а щілина між
охоронним кільцем та ізотипною з підложкою захисною областю 
складає 17 мкм.

Дослідження запропонованої конструкції р-і-п фотодіоду 
показало, що темновий струм охоронного кільця складає від 1 до 0,5 
мкА. Серійні аналогічні фотодіоди, які не мають в своєї топології 
запропонованого захисту охоронного кільця мають типові значення 
темнового струму охоронного кільця на рівні 100 мкА. Дані наведені 
при температурі 293 К.

Результати випробувань на надійність приведені на рисунку' 1.

0 125 250 500 Ю00 Т, год
Рис. 1. Зміна темнового струму охоронного кільця при

випробуваннях на надійність.
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Випробування на надійність розробленого фотодіоду по 
темновсму струму охоронного кільця проводилось при температурі 
358 К, напрузі 250 В та фоновій засвітці 2000 лк на протязі 1000 
годин Темновий струм охоронного кільця, як критерій, вимірювався 
при 293 К через 125, 250, 500 та 1000 годин напрацювання.

Деяке збільшення темнового струму у перші 125 годин 
напрацювання, а потім відчутне його зменшення, є характерною 
ознакою роботи фотодіодів. В цей час відбувається певний 
низькотемпературний відпал, який спочатку збільшує кількість 
генераційних центрів, а потім приводить до їх локалізації.

Запропонований захист охоронного кільця р-i-n фотодіоду 
був опрацьований на фотодіодах різноманітної топології та режимів 
роботи. їх випробування показали відсутність збільшення темнового 
струму охоронного кільця понад допустимі межі.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
1. Wendland P. Silicon Photodiods // Electrooptical Systems design.- 

1970.- N8.-P .123-145.
2. Smith T. UK Patent Application GB 2095897 Semiconduktor 
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SUMMARY

GODOVANYUK V.M., DOBROVOLSKIY U.G.,
OMELYANCHUK V.P.

THE RESEARCH OF SILICON P-I-N PHOTODIOD OF 
HIGHDEPENDABLE

The research of dependable konstraction of silicon p-i-n 
photodiods whith the defence of protection ring, which is 
isotypikal whith mathireal of base. The dark carent of photodiod 
is diminish in two order.
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УДК 537.312.5:621.383.52

А1ЦЕУЛ0 В А.А., ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ Ю.Г., РОМАНЮК І С

ДО СЛІДЖ ЕН Н Я ВПЛИВУ ПЕВНИХ КОМБІНАЦІЙ 
ЕЛЕКТРИ ЧН О ГО  ТА МАГНІТНОГО ПОЛІВ НА 

ВЛАСТИВОСТІ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ ПРИЛАДІВ

Досліджено вплив певної комбінації електричного та 
магнітного полів на пераметри термоелектричних модулів на 
основі телуриду вісмуту та кремнієвих фотодіодів. Виявлено, 
що добротність модулів при цьому не змінюється, а темновий 
струм фотодіодів зменшується до 30%.

Теорія полів, що виникають в результаті комбінації 
електричного та магнітного полів різної природи описана в різних 
джерелах [1,2].

Для дослідження впливу згаданих полів авторами була 
розроблена конструкція пристрою, яка забезпечує комбінацію 
неоднорідного магнітного поля тороіального характеру певним 
чином зорієнтованого відносно електричного постійного поля 
напруженістю від 50 до 1500 В/см.

Комбінація полів взаємодіяла з напівпровідниковими 
приладами через поверхні різної кривизни від кулеподібної до 
конічної, зведеної до голки.

Дослідження провадились на однокаскадних термо
електричних модулях на основі телуриду вісмуту та серійних низько 
вольтних кремнієвих фотодіодах типу УФД01, УФД02, яким 
властиві низькі значення темнового струму.

Джерело комбінованого поля знаходилось від приладів на 
відстані 90 мм. До випробовувань було залучено 5 зразків 
термоелектричних модулів з добротністю на рівні 2,9 * 10-3 К-І. 
Зразки опрацьовувались комбінованим полем від однієї до п яти 
годин. Змін величини добротності не спостерігалось.

Для досліджень фотодіодів було відібрано 27 приладів.
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темновий струм яких перевищував норми не більше, як у двічі.
Для оцінки впливу комбінації полів знімались вольт-амперні 

характеристики фотодіодів до впливу, в процесі, через кожні ЗО 
хвилин, та після нього. Для оцінки стабільності отриманих 
результатів вольт-амперні характеристики з опрацьованих 
фотодіодів знімались також через 7, 15 та ЗО днів після впливу 
комбінації полів. Результати досліджень приведені на рисунку 1.

Рис. 1. Усередненні вольт-амперні характеристики фотодіодів до впливу 
комбінації полів (1), через 30(2), 60(3), 90(4), 120(5) та 180(6) хвилин 

впливу комбінації полів.
Як видно на рисунку, темновий струм суттєво зменшується в 

перші тридцять хвилин впливу. В цей інтервал часу струм 
зменшується від 20 до 30% в діапазоні напруг 10-30 В відповідно. 
При напрузі 5 В струм зменшується від 17 до 25%, а при 2 В - від 11 
до 17%. В подальшому темновий струм продовжує зменшуватись, 
однак з часом його зменшення відбувається практично на рівні
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похибок вимірів (5% при довірчій ймовірності 95 %).
Зміна темнового струму' через -7 та 15 днів після вплив\ 

комбінації полів практично не спостерігалось. Максимальне 
збільшення темнового струму за цей період у окремих фотодіодів 
складає 5-7%, що відповідає точності вимірювання, а саме ±5%.

Фотодіоди вимірювались зібраними в герметичні, 
металоскляні, заземлені корпуси, що усувало вплив зовнішнього 
середовища як сторонніх електромагнітних наводок, так і 
різноманітних хімічних чинників.

Таким чином, можна стверджувати, що ефект зменшення 
темнового струму' опрацьованих фотодіодів зумовлений не 
зовнішніми електромагнітним або хімічним факторами, а саме 
впливом комбінації неоднорідного магнітного поля тороідального 
характеру та постійного електричного поля.

Діапазон напруг, при яких відбувалось вимірювання вольт- 
ампер них характеристик, визначався вимогами до режиму 
експлуатації фотодіодів.

Суттєве зменшення темнового струму в перші ЗО хвилин 
опрацювання та послідуючу практичну незмінність отриманого 
результату можливо пояснити виходячи з тих міркувань, що 
темновий струм взагалі має поверхневу та об’ємну складові. 
Основний внесок в його величину дає поверхнева складова, яка в 
основному, є наслідком наявності вбудованих зарядів на межі 
розподілу кремній - окисел кремнію (який є захисним прошарком та 
просвітлюючим покриттям), які утворюються внаслідок механічних 
напружень на вказаній межі [3]. Саме впливом на поверхневу 
складову темнового струму можна пояснити його зменшення, 
оскільки саме поверхнева складова більш чутлива до зовнішніх 
впливів.

Крім того, мале зменшення темнового струму лри напрузі на 
фотодіодах від 0 до 5 В також підтверджує наведений висновок про 
природу явища. Оскільки величина зміщення на фотодіоді також 
впливає на механізм утворення вбудованих зарядів.

Ще одним поясненням отриманого ефекту може бути такий 
випадок, коли зменшення темнового струму фотодіодів,
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опрацьованих комбінацією полів, може бути обумовлено
дислокаційним механізмом.

При отриманні додаткової енергії дислокації, яки містяться в 
об’єм* матеріалу (кремнію), та сприяють збільшенню темнового 
струму фотодіодів, можуть більш активно рухатись в об ємі 
кристалу фотодіода та виходити з впливу області просторового 
заряду р-n переходу.

Ефект покращення темнового струму спостерігався при 
впливі комбінації полів на фотодіоди через конічну поверхню. 
Спроби отримати аналогічний ефект при впливі комбінації полів на 
прилади через кулеподібні та плоскі поверхні показали, що 
темновий струм і в цих випадках зменшується, але не суттєво.

Отриманий ефект дозволяє розробити заходи для покращення 
темнового струму та проценту виходу годних фотодіодів.
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SUMMARY

ASCHEULOV A.A., DOBROVOLSKY U.G., ROMANIJK I.S. 
THE STUDED BY TH E INFLUENCE SOM E COMBINATIONS 
OF THE ELECTRICITY AND M AGNETICS FIELDS TO TH E 

PARAMETERS OF SEM ICONDUCTOR DEVICE
The studed by the influence some combinations of the 

electricity and magnetics fields to the parameters 
thermoelectrycity device on the base of Wi2Te3 and silicon 
photodiods. The parameters of the thermoelectrycity device 
doesn’t exchange, but the dark current is diminishted to 30%.
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УДК 537.311.33

СЛИНЬКО Є.І

ЗСУВ НАЙТА І ОСОБЛИВОСТІ ЗОННОЇ СТРУКТУРИ В БпТе

Досліджені концентраційні залежності зсуву Найта на 1198п і 
125 Те в 8пТе з концентрацією дірок р77 =5.5 1019-3.73 1021 см'3. 
Спостерігаються додатні зсувй Найга, які не монотонно 
зростають із збільшенням р. Експериментальні криві можуть 
бути представлені сумою чотирьох лінійних відрізків з 
різними кутовими коефіцієнтами. Зломи на кривих 
відповідають критичним точкам в спектрі дірок БпТе. 
Встановлено, що в області сідловидної поверхні та А-зони 
зсуви Найта завдячують контактній надтонкій взаємодії 
Фермі, а в Е-зоні - орбітальній надтонкій взаємодії.

В роботах [1-3] теоретично обгрунтована і експериментально 
підтверджена складна структура валентної зони сполук А4В6 
кубічної фази. На прикладі 8пТе показано принципову можливість 
знаходження критичних точок зонного спектра по концентраційним 
і температурним залежностям магнітної сприйнятливості. На 
залежності Х4ок(р) знайдено три (з пяти передбачених теорією) 
критичні точки в спектрі дірок 8пТе.

Ця робота присвячена вивченню особливостей зонної структури 
8пТе по концентраційних залежностях зсуву Найта (8к) на ядрах 
1198п і 1ь Те. Ми виходили з наступних міркувань. У виродженому 
матеріалі Бк, як і магнітна сприйнятливість, безпосередньо 
пов’язаний з густиною станів на рівні Фермі [4]. При проходженні 
рівня Фермі через критичні точки діркового спектра зміни в густині 
станів, пов’язані зі зміною топології поверхні Фермі, повинні також 
виявлятись на залежності 8к=Яр).

Вимірювання резонансних полів на ядрах ||98п і “ Те 
проводилось на спектрометрі ядерного магнітного резонансу з 
датчиком індукційного типу на частоті 13.495 мГц [5]. 
Досліджувались порошкоподібні зразки об ємом 0.25 см з
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розмірами зерен 50-100 мкм.
Для отримання зразків з концентрацією р77=5.5 10 -3.73 10 см 

застосовувався ізотермічний відпал у насиченій парі компонентів. 
Холівська концентрація дірок у кристалах (р77= 1/еїІ77), вирощених 
методом Бріджмена, складає звичайно Р7т=(7-8) 10' см

Враховуючи, що в БпТе з р<8 Ю20см'3 при Т<150 К відбувається 
сегнетоелектричний фазовий перехід і виникає ромбоедрична фаза 
[2], резонансні поля на ядрах виміряні при Т=300 К. Таким чином, 
досліджувались зразки БпТе кубічної фази у відповідності з [1-3].

Зсуви Найта на 1198п і І25Те на всьому інтервалі концентрацій 
додатні, тобто резонансне поле зміщується в сторону менших 
значень:

В0 - В > 0, (1)
де В0- еталонне поле (чи хімічний зсув), В - зовнішнє магнітне поле, 
при якому спостерігається резонанс на ядрах при постійній 
резонансній частоті. Значення В0 на 1198п (8514 Гс) і на 125Те 
(10054 Гс) визначені шляхом екстраполяції концентраційних 
залежностей резонансних полів до нульових значень р [4].

На рис.1 зображені концентраційні залежності на ядрах 1,98п і 
,25Те. Як бачимо, зсуви не монотонно збільшуються із зростанням р. 
На обох залежностях видно чотири лінійні ділянки з різними 
кутовими коефіцієнтами. Зломи на кривих спостерігаються при 
р77=( 1.14-1.75) Ю20см"3; 3.8 Ю20см'3; 1.0 1021см'3.

Повернемось до концентраційної залежності магнітної 
сприйнятливості, наведеної в [3]. Виявлені особливості на кривій

-1 Л А  А

Х40к(р) У вигляді зломів при рсі=1.1 10 с м ', рс2=2.3 10 см" і 
р сз= 4 .9  Ю20 см'З, ідентифіковані як особливості Ван-Хова, що 
відповідають: Е-екстремуму; вперше виявленій сідловій точці в 
напрямку ЕЬ і Д-екстремуму валентної зони.

Якщо аналогічно [3] на шкалі концентрацій відкласти значення 
р=0.6 р77, то критичним точкам на залежностях В0-В=Г(р) (рис.1) 
будуть відповідати концентрації рсі=(0.7-1.05) 1020 см'3, рС2=
=2.28 Ю20см*3і рс3=6 Ю20 см'3. З урахуванням даних по Х4ок(р) можна 
прийняти, що рсі=1.05 1020 см'3. Знайдені нами значення рсЬ рС2, рсз 
добре узгоджуються з встановленими в [3].
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Рис. 1. Концентраційні залежності зсуву Найта на ядрах П98п і 125Те в 
БпТе. Стрілки 1, 2, 3 вказують критичні точки в зонному 

спектрі БпТе відповідно при р77=1.75 ІО20; 3.8 Ю20 і 1.0'Ю21 см‘3. 
Стрілка 8п(т) вказує значення зсуву Найта в металічному 8п.

Отже, аналіз концентраційної залежності 8к може проводитись на 
основі моделі складної структури валентної зони 8пТе, 
запропонованої в [3]. Зупинимось більш детально на кожній лінійній 
ділянці кривих Во-В=Р(р) (рис.1), концентраційні інтервали яких 
можна віднести до області існування Ь і Е-зони, сідлової поверхні та 
Д-зони.

Згідно з інверсійною моделлю РЬБпТе симетрія зон в 8пТе 
інвертована по відношенню до РЬТе. Виміри 8к показали, що 
хвильові функції Ь+б, що описують вершину валентної зони РЬТе, 
містять б-складову у вузлах 207РЬ [8]. Тоді природньо чекати великих 
польових зсувів на 125Те в БііТе, обумовлених контактною 
надтонкою взаємодією Фермі.

Однак на першій лінійній ділянці 5.5Т019<р77< 1.4 10“’ см , яка 
відповідає Ь-зоні, величина зсувів практично однакова на обох 
ядрах і дуже слабо залежить від р (в межах похибки експерименту). 
Цікавий факт - резонансні лінії мають лоренцову форму.

На другій концентраційній ділянці 1.75 10“ <р77<3.8 10 см
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(Рсі<Р77<Рг?) зсуви головним чином завдячують надтонкій взаємодії 
ядер з дірками Е-зони [З]. Більш помітною стає залежність Бк від р 
на ядрах І,9Бп. При цьому ширина ліній АВ, форма яких близька до 
гаусової, не залежить від р [6]. Звідси слідує, що на даному інтервалі 
АВ не є функцією Бк- Але відомо, що на ядрах 207РЬ в р-РЬТе, де 
реалізується контактна надтонка взаємодія Фермі, має місце лінійна 
залежність між АВ та Бк [4]. Відсутність такого взаємозв’язку між 
АВ і Бк на 119Бп і 125Те в Е-зоні БпТе свідчить про інший, ніж в 
р-РЬТе, механізм взаємодії ядер з дірками. Якщо ж врахувати 
великий діамагнетизм дірок в Е-зоні [3], то цілком ймовірно 
припустити, що джерелом зсувів Найта на ядрах в Е-зоні є 
орбітальна надтонка взаємодія.

Значна концентраційна залежність зсувів (і ширини ліній, форма 
яких відхиляється від гаусової [9]) виявлена на третій ділянці 
3.8 102°<р77< 1.0 1021 см'3 (рс2<Р77<рсз). ЗгІДНО 3 [3] При р=Рс2, ЩО 
відповідає сідловій точці в спектрі дірок, поверхня Ферхмі в БпТе стає 
відкритою, як в металах. Спостерігається різке зменшення 
діамагнітної складової сприйнятливості [3], що еквівалентно 
зростанню парамагнетизму Паулі. Польовий зсув на 119Бп не тільки 
досягає свого значення для металічного олова, але й перевищує його. 
Останнє свідчить про більш високу густину хвильової функції б- 
типу на І19Бп в БпТе в порівнянні з атомною величиною.

Четвертий концентраційний інтервал 1.0 1021<рт7<3.73 1021 см'3 
(Р77>рсз) відповідає А-зоні, дірки в якій є парамагнітними [3]. Цим 
пояснюється подальший ріст зсувів: на 119Бп ~ від 82 до 140 Гс, на 
125Те=від 23 до 36 Гс.

На рис. 2 зображена залежність ширини ліній ядер 119Бп і 125Те від 
Бк в діапазоні р77=1.75 102О-3.73 1021 см'3, який охоплює Е-зону, 
область сідлової поверхні і А-зону. Зломам на кривих відповідають 
значення Бк в критичних точках зонного спектра.

Незалежність АВ від Бк в Е-зоні, про яку говорилось вище, чітко 
помітна на ядрах 119Бп. Ця ділянка залежності відсутня на 125Те, 
оскільки і АВ, і Бк останніх практично не змінюється з ростом р в Е- 
зоні.
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Рис.2. Залежність ширини резонансних ліній 1198п і 125Те від зсуву
Найта в 8пТе при Т=300 К.

В області сідлової поверхні і А-зони на обох ядрах спостерігається 
лінійна залежність АВ від Бк (як і на 207РЬ в РЬТе), проте з різними 
кутовими коефіцієнтами с:

АВ = АВ0+ с '8к (2)
де АВ0 - ширина лінії, одержана екстраполяцією експериментальної 
залежності до нульового значення 8К.

На основі прове
дених досліджень можна зробити наступні висновки. Немонотонний 
характер концентраційних залежностей зсуву Найта на 1,98п і 125Те 
узгоджується з моделлю складної структури валентної зони БпТе, 
запропонованою в [3], і тим самим підтверджує її. Виявлені 
особливості в залежностях 8к=^р) і АВ=Я(8к) вказують на контактну 
надтонку взаємодію ядер з дірками в області сідлової поверхні і А- 
зони. Враховуючи суттєву різницю у величинах зсувів, зроблено 
висновок, що Б-складова хвильової функції дірок у вузлах олова 
значно більша, ніж у вузлах телуру. В А-зоні Бк пов’язаний з 
орбітальною надтонкою взаємодією.
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SUMMARY
SLYNKO E.I.

KNIGHT SHIFT AND PECULIARITIES OF THE BAND 
STRUCTURE IN SnTe

The carrier concentration dependences of the 119Sn and 125Te 
Knight shifts have been investigated in SnTe with hole 
concentration p77=5.5 1019-3.73 1021 cm'3. The positive Knight 
shifts are being observed, which are increased nonmono-tonously 
with increase of p. Experimental curves may be represented by the 
sum of the four linear sections with a different angular 
coefficient. The breaks on the curves correspond to critical points 
in the hole spectrum of SnTe. It is ascertained, that the Knight 
shifts are due to the Fermi contact hyperfme interaction in the 
range of the saddle surface and А-band, in the S-band - to the 
orbital hyperfine interaction.
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УДК 621.382. 088.5

СЛИНЬКО Є.І., КОНДРАТЕНКО М.М., ВОДОПЯНОВ В М 
ГОДОВАНЮК В.М., РЮХТ1Н В В., ФОЛЬВАРОЧНИЙ в .п

ГОЗГОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ ІНФРАЧЕРВОНИХ 
ФОТОПРИЙМАЧІВ НОВОГО ПОКОЛІННЯ.

В роботі представлені конструкція та технологія 
виготовлення багатоелементної лінійки фотоприймачів, які 
працюють в спектральному діапазоні 8-13 мкм. Завдяки 
використанню ефекту7 довгочасової релаксації вдалося 
досягнути величини питомої виявної здатності до 
10 і 3 см-Гц1/2-Вт-1. Приведений технологічний цикл включає в 
себе виготовлення епітаксійних структур на основі 
РЬ8п(ЗеТе<Іп> на підкладках з фториду барію та створення 
лінійок ФП за методами звичайної планарної технології.

Сучасні тепловізійні системи оснащуються фоточутливими 
матрицями з кількістю елементів 256x256 або лінійками з 1024 
елементами, які працюють в спектральних діапазонах 3-5 мкм та 
8-13 мкм. Успіхи галузевої науки по створенню таких матриць 
досить скромні. Тому на сьогодні використовуються фоточутливі 
лінійки з кількістю елементів до 100 і для отримання тепловізійної 
картинки застосовується оптико-механічне сканування. При цьому 
покращити параметри тепловізійної апаратури можна лише за 
рахунок підвищення виявної здатності (О*) фотоприймачів. Так, 
використання германію легованого ртуттю дає збільшення виявної 
здатності в діапазоні 8-13 мкм в 3-10 разів порівняно з 
фотоприймачами на основі Ссіх^ і _ хТе та РЬх5пі-хТе. При цьому 
температура фоточутливого елемента (діафрагми) повинна 
знижуватись до 30 К .

В той же час, використовуючи ефект довгочасової релаксації 
нерівноважних носіїв заряду в твердих розчинах свинець-олово- 
германій-телур, що легуються індієм, можна збільшити виявну
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здатність на два-три порядка. Вперше ефект був виявлений двома 
групами дослідників та опублікований в роботах [1,2]. Виявилось, 
що в матеріалі такого типу спостерігається надзвичайно висока 
фоточутливість до фонового випромінювання з Т=300 К. Часи 
релаксації експоненційно зростали із зниженням температури нижче 
20 К і при 4,2 К досягали 10-4 секунд. Теоретичне пояснення ефекту 
та його фізична модель подані в роботі [3].

Суть моделі -  формування енергетичного бар’єру між 
локальним рівнем домішкового центру та станами в зоні провідності 
(легований матеріал мав електронну провідність). В наступних 
роботах дослідників з ФІАН СРСР та МДУ були вивчені основні 
закономірності фізичних явищ, які реалізуються в матеріалах типу 
А4Вб, з яких однозначно випливало, що перезарядка домішкового 
центру (його структура поки що не встановлена) супроводжується 
перебудовою кристалічного оточення дефект}'. В цьому полягає 
принципова відмінність матеріалу А4Вб від усіх інших: поглинання 
фотона викликає не просто перекид електрона з рівня на рівень 
(домішка-зона), але й перебудову найближчих до дефекту атомів 
кристалічної гратки -  виникає енергетичний бар’єр і, як наслідок, 
довгочасова релаксація нерівноважних носіїв заряду.

Для практичної реалізації ефекту відшуковуються засоби 
керування параметрами енергетичного бар’єру через оптимізацію 
співвідношення між чутливістю та швидкодією.

На матеріалах, одержаних в Чернівецькому відділенні 
Інституту проблем матеріалознавства НАН України був створений 
макет фотоприймача з питомою виявною здатністю 
0*=3-1()13см-ГцШ-Вт-1. ч ас релаксації був зменшений шляхом 
втілення в твердий розчин атомів германію.

Технологія виготовлення епітаксійних плівок.
Вище згадані роботи по дослідженню ефекту довгочасової 

релаксації проводились на монокристалах. З прикладної точки зору 
очевидно, що здійснювати контрольовану зміну стехіометричного 
складу та домішки найкраще на плівкових структурах. Технологія 
вирощування плівкових епітаксійних структур була розроблена 
чернівецькими вченими [4].
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Епітаксшні шари твердих розчинів А^Вб. легованих індієм, 
вирощувались методом “гарячої стінки” на сколах <111> Вар2 В 
якості матеріалу джерела пари використовували попередньо 
синтезований [РЬі.х.уОеуБпуД.гІПхТеї+б, де 0.10< х < 0.14; 0.18< у < 
<0.26; 0.01< ъ < 0.015; 10< 6 <10.

Деякий надлишок телуру 6 відносно стехіометричного складу 
обумовлений тим, що пара в квазізамкнутому об’ємі має значну 
кількість молекул, які по різному ревипаровуються на поверхні 
епітаксійної плівки, що росте. Оскільки ширина області 
гомогенності в матеріалах А4Вб досягає приблизно 1ат.%, а 
розчинність домішок залежить від ступеня відхилення складу від 
стехіометрії, то як встановлено нами експериментально, збільшення 
тиску пари телуру сприяє розчиненню домішки індію та компенсації 
надлишку металічних компонент в газовій фазі. В результаті цього 
реалізуються умови однофазної конденсації.

Для розробки промислової технології епітаксійного 
вирощування складних твердих розчинів типу А4Вб з домішкою 
індію був використаний відносно простий та ефективний метод 
“гарячої стінки”. Суть методу полягає в наступному: джерело пари 
розміщується в одному кінці квазізамкнутого реактора при 
температурі Тдж, а підкладка, на яку нарощується епітаксійний шар, 
в другому кінці при температурі Тп. За допомогою чотирьох 
незалежних терморегуляторів забезпечується температурний профіль 
нагрівачів, який дозволяє створити направлений потік пари 
матеріалу джерела, її транспортування та конденсацію на стінках 
реактора. Вказаний метод можна застосувати до даних матеріалів 
тому, що матеріали типу А4Вб випаровуються у молекулярному 
вигляді. Умова квазізамкнутості полегшує пошук режимів 
вирощування, так як процес випаровування та конденсації близький 
до рівноважного і дозволяє використати добре відомі 
експериментальні дані по рівноважним Р-Т-Х-діаграмам стану. 
Діючий макет установки був розроблений та виготовлений на основі 
серійної вакуумної установки типу ВУ 1-А (м. Смогонь, Беларусь).

Пристрій для вирощування епітаксійних шарів методом
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"гарячої стінки" розміщується у вакуумній камері 1 (рис.1) і 
представляє собою реактор 2, який складається з коаксіально 
розташованих кварцових труб, запаяних з одного боку. В них 
розміщуються матеріали основного 3 і додаткового 4 джерел пари. 
Всередині реактора розташований пристрій для перемішування пари 
5, який забезпечує одержання однорідного потоку молекул і 
запобігає прямому переносу матеріалу на підкладку, що дозволяє 
одержувати однорідні по товщині і електричним параметрам 
епітаксійні шари площею до 20 см2 при швидкості росту 12 мкм/год.

Реактор нагрівається трьома незалежно регульованими 
резистивними нагрівачами 6, що намотані на керамічні труби 7 і 
розміщені всередині тепловідбиваючих екранів 8. Конструкція 
підкладкоутримувача 9 з нагрівачами Ї0 і тепловідбиваючим

Рис.1. Конструкція пристрою для вирощування епітаксійних 
шарів методом “гарячої стінки".
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екраном 8, на якому розміщують підкладки 11 дозволяє його 
переміщувати і розташовувати над одним з двох реакторів, що дає 
можливість в одному технологічному' циклі на одній і тій самій 
підкладці послідовно нарощувати два різних матеріали 
Використання галогенових ламп КГ 220-500-1 як нагрівачів 
підкладок сприяє покращанню епітаксії внаслідок стимульованої дії 
ультрафіолетового випромінювання.

Перед процесом епітаксійного росту проводяться підготовчі 
І операції по стабілізації температурних режимів і встановленню 

стаціонарного потоку пари матеріалу джерела. Стабілізація 
температур здійснюється з допомогою автоматичних регуляторів 
температур типу ВРТ-3 або РИФ-101 з точністю 0.1-0.50С (РТ -  
регулюючі термопари, КТ -  контрольні термопари).

Режим стаціонарності парового потоку визначається 
експериментально, максимальний час встановлення режиму не 
перевищує 20 хвилин.

За допомогою такої установки були одержані епітаксійні 
шари складного твердого розчину А4В6 товщиною від 2мкм до 
50мкм на сколах <111> монокристалічного фториду барію.

З вимірів електропровідності та коефіцієнта Холла при 77 К 
було встановлено, що в залежності від режимів вирощування 
концентрація електронів може змінюватись від 1014 до 10І7См_5, а 
рухливість - від 1()3 до 2-104см2/(В-с).

Технологія виготовлення багатоелементної
лінійки фоторезисторів.
Одержання фоточутливого матеріалу РЬБпСеТе<Іп> у 

вигляді епітаксійного шару дозволяє успішно використовувати 
можливості планарної технології для виготовлення 
багатоелементних фотоприймачів.

Для створення рельєфу субмікронних розмірів з великим 
відношенням глибини до ширини на цьому матеріалі нами був 
обраний найбільш універсальний метод іонно-плазмового 
травлення, так як застосування звичайного методу фотолітографії є 
неприйнятним із-за використання рідинного хімічного травлення, 
яке не дозволяє одержати заздалегідь визначені розміри елементів



рельєфу внаслідок їх підтравлювання.
Неможливим виявилось також застосування плазмохімічного 

травлення через те, що дуже важко підібрати реактивні суміші газів, 
які б забезпечували отримання летючих продуктів при температурах 
не вище 140°С. В зв’язку з особливостями діаграми стану 
РЬ8пОеТе<Іп> при підвищенні температури процесу відбувається 
розклад твердого розчину та зміна його складу по вмісту Се, що 
може викликати зміну фотоелектричних параметрів фоточутливого 
шару.

Враховуючи малу швидкість та низьку селективність іонно- 
плазмового травлення і той факт, що роздільна здатність процесу 
визначається роздільною здатністю маски, особливу увагу було 
приділено вибору матеріалу маски.

Найкращі результати, які дозволили нам досягти глибини 
травлення близько 10 мкм, були одержані при використанні 
захисних масок з хрому, який має відносно малу швидкість 
травлення у плазмі аргону. Крім того, ця швидкість може бути 
зменшена ще в кілька разів, якщо у плазму додати певну кількість 
кисню.

На рис.2 зображено фрагмент структури 96-ти елементної 
лінійки фоторезисторів із загальними розмірами 5x2 мм і розмірами 
фоточутливих елементів 30x30 мкм.

Технологічний процес виготовлення такої лінійки має 
наступну послідовність і включає в себе:
1. Вирощування. фоточутливого епітаксійного шару РЬ8пСеТе<Іп> 

(2) на підкладці з ВаР2 (1) методом “гарячої стінки”.
2. Створення захисної маски з хрому товщиною 0.3-0.4 мкм за 

допомогою термовакуумного напилення та з використанням 
зворотної (“вибухової”) фотолітографії.

3. Формування рельєфу лінійки у комплексі з міжелементними 
з’єднаннями та контактними площадками в епітаксійному шарі 
РЬ8пОеТе<Іп> іонно-плазмовим травленням у плазмі аргону з 
додаванням кисню та наступне зняття захисної хромової маски в 
чистому аргоні.
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4. Створення двошарового контактного покриття послідовним 
термовакуумним напиленням підшару хрому (3) та шару індію (4) 
з використанням методу зворотної фотолітографії.

5. Розпайку виводів (9) з золотого дроту за допомогою припою їп- 
Au-Ag (8) на контактні площадки (7) від кожного фоточутливого 
елементу (5)

Загальний вивід (6) має вигляд шини, що проходить між 
двома рядами фоточутливих елементів.

Очевидно, що дана технологія в принципі дозволяє 
отримувати матриці (лінійки) з потрібною кількістю ФЧ елементів і 
відмовитись від оптико-механічного сканування, що неможливо 
зробити у випадку використання германію, легованого ртуттю.

Фотоелектричні характеристики фотоприймачів.
На рис 3 приведена спектральна залежність фотопровідності 

при Т=10К зразка, який при Т=4.2К має концентрацію електронів 
п=1()16см-3 при наявності фонової підсвітки (Тф=300К). Як видно з 
рисунка, спектральна залежність має складний немонотонний 
характер. Максимум фотопровідності відповідає /ісо =0.11-0.12еВ, 
що співпадає з величиною енергії оптичної активації електрону з 
Янтеллерівського центру.

Рис. 2. Фрагмент структури 96-ти елементної лінійки фоторезисторів.
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Рис.З. Спектральна залежність фотопровідності при Т=10 К.

Рис.4 Температурна залежність питомої виявної здатності 
фоторезистора (Тдчт=300 К, Р=12.5 Гц).
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Ще один пік фотопровідності відповідає значенню енергії 
Йсо -0.13-0.14еВ і, очевидно, пов’язаний із зон-зонними переходами, 
так як ця енергія відповідає розрахунковій ширині забороненої зони, 
яка при Т=0 К складає Её=0.13 еВ.

На рис.4 приведена залежність питомої виявної здатності від 
температури. Як видно з рисунка, оптимальна робоча температура 
складає (24-30 К). В процесі оптимізації технології існує реальна 
можливість підвищити робочу температуру.

Висновки.
На підставі проведених пошукових робіт можна зробити такі 

висновки:
1. Створено матеріал, придатний для розробки фотоприймачів 

нового типу. Технологія виготовлення багатоелементних ФП є 
простою, так як вона базується на стандартних прийомах добре 
освоєної планарної технології.

2. Епітаксійні шари на підкладках з фториду барію можуть бути з 
успіхом застосовані для виготовлення лінійок та матриць з 
великою кількістю елементів (у відповідності з міжнародними 
стандартами).

3. Способи управління висотою і шириною енергетичного бар’єру 
не вичерпані. Є можливість збільшення робочої температури до 
40-50 К.

4. Крім того, існує можливість створення ряду фотоприймачів, які 
перекривають діапазон спектру до міліметрових довжин хвиль. 
Фізичні ефекти в дальньому 14 діапазоні описані в [5].

5. Створення фотоприймачів нового покоління є економічно 
вигідним. Відпадає необхідність в закупівлі імпортного 
обладнання та в створенні спеціальних засобів екологічного 
захисту.
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SUMMARY

SLYNKO E.I., KONDRATENKO М.М., VODOPIYANOV V.M., 
GODOVANYUK V.M., RYUHTIN V.V., FOLVAROCHNY V.P.

DEVELOPMENT OF MANUFACTURING INFRARED 
PHOTODETECTORS TECHNOLOGY 

OF A NEW GENERA HON
The design and technology of manufacturing multielement 

ruler of photodetectors working in a spectral range 8-13 pm is 
submitted in present paper. Due to use of multihour relaxation 
effect the resolution value up to 1013 cm-Hzl/2.W“l has been 
achieved. The reported technological cycle includes 
manufacturing epitaxial structures on the basis PbSnGeTe<In> on 
BaF substrates and creation of photodetector rulers by usual 
planar technology methods.
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УДК 621.382 088.8

РЮХТШ В В., ГОДОВАНЮК в м  .
РЮХТІН в .в

КРЕМНІЄВИЙ ДІОД НА ПОВЗДОВЖНЬОМУ 
ФОТОЕФЕКТІ (LATERAL FD)

В даній роботі викладені результати досліджень 
параметрів координатночутливих фотоприймачів на основі 
поздовжнього ефекту, який дозволяє отримувати неперервну 
інформацію по координаті положення світлової плями, яка 
переміщується по поверхні фоточутливої ділянки.

Ефект координатної чутливості при локальній засвітці р-п 
переходу, оснований на розтіканні носіїв фотоструму від місця 
генерації, був відкритий Шоткі в 1930 році і використаний в 
патентах Д.Панкова та Д.Волмарка в 50-х роках [1]. Проте, 
внаслідок недосконалої лінійної, а також сильної фонової та 
температурної залежності координатночутливі фотоприймачі 
(КЧФП) до останнього часу не знаходили широкого застосування. 
Покращання характеристик вихідних напівпровідникових матеріалів 
(в першу чергу, підвищення чистоти та однорідності злитків 
кремнію), застосування планарної та елліонної технологій, що 
дозволили дозування домішок і досягнули високих значень 
диференційного опору р-n переходу привели до якісно вищих 
параметрів КЧФП (а саме: лінійності по обидвох координатах, 
слабкої фонової та температурної залежності та ін.)

Нарешті поява нових джерел випромінювання, в тому числі 
модульованого (лазери, напівпровідникові лазери і овітлодіоди) та 
нових принципів обробки вихідного фотосигналу (застосовуючи 
малошумні операційні підсилювачі) істотно розширили можливості 
застосування КЧФП в сучасних оптико-електронних системах, які 
використовуються для реєстрації просторового зображення.
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Координатний фотоприймач - цс такий фотоприймач, 
фотовідгук якого змінюється з псвною закономірністю в залежності 
від положення світлової плями на фоточутливій поверхні. Відомо З 
основних типи таких фотоприймачів:

■ ПЗЗ - структури;
■ Розрізні фотодіоди (ФД);
■ Фотодіоди на повздовжньому фотоефекті (КЧФД) [2].

ПЗЗ-структури працюють на ефекті накопичення
неосновних носіїв в потенціальних ямах МДП-структур. Такі 
фотоприймачі порівняно дорогі, проте мають стабільну нішу в 
існуючому ринку.

Розрізний фотодіод. Принцип дії такого фотодіода 
зрозумілий із рис. 1. Світловий потік переміщуючись по поверхні р-п 
переходів генерує фотовідгук (иф), величина якого пропорційна 
освітленій площі р-п переходу. Таким чином напруга фотовідгуку 
иф при постійному опорі навантаження Ян пропорційна координаті 
X положення світлового потоку.

1 - 8і підкладка.
2 - світловий потік,
3 - р-п перехід,
4 - засвітлсна площа р-п переходу, 
Ян - опір навантаження,
и зм - напруга живлення (зміщення)
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Легко бачити, що вже чотирьох-елементний ФД у вигляді двомірної 
матриці має здатність визначати дві координати.

Основні недоліки таких координатних ФД - це похибки у 
визначенні координати, що виникають внаслідок нерівномірності 
світлового потоку, а також необхідність виконання умови:

а < Ь п (1)
де а - віддаль між р-п переходами, Ьп - довжина дифузії неосновних 
носіїв струму. Умова (І) необхідна для виключення фотозв'язку між 
сусідніми світлочутливими площадками. Ці недоліки відсутні у 
фотодіоді на повздовжньому фоппоефекті (КЧФД), конструкція 
якого приведена на рис.2.

З конструкції КЧФД зрозуміло, що такі приймачі, як правило, 
повинні мати велику площу, а це веде до збільшення ємнісної 
складової інертності.

Зі (гЫуре)

область

Рис.2. Конструкція КЧФД.
1 - просвітлюючий шар (БіСЬ)
2 - захисний шар (Зі02)
3 - контактні площадки
4 - область просторового заряду в р+-області (\Ур)
5 - область просторового заряду в п-області (\\/1-1)

195



З метою зменшення інерційності для виготовлення КЧФД 
використовують кремній КБ-12/400. При цьому гранична частота 
визначається за формулою:

де ЯпПов - повздовжній опір п-області,
ЯрПов ■ повздовжній опір р-області,

Ср-П - бар’єрна ємність р-п переходу.

В свою чергу величина С  визначається співвідношенням, 

приведеним у [3]:

де # - заряд електрона,
Єх - діелектрична проникність напівпровідника,
Є0 - діелектрична проникність вакууму, 
и ві - висота потенціального бар’єру,
Яе - концентрація електронів

Підставивши відповідні значення для кремнію п-типу в (3) 
отримаємо:

де І] = V вх ± и змхщ напруга зміщення [В], рп - питомий опір

підкладки [Ом см].
Із (4),(3) видно, що збільшення питомого опору веде до 

збільшення граничної частоти. Тому вихідний матеріал вибрано 
з р>  400 [Ом см].

Для отримання достатньої однорідності, а також збільшення 
поверхневого опору в стандартному технологічному процесі була 
видозмінена дифузія бору: замість рідкого дифузанта
використовували тверді джерела дифузії, що дало змогу більш точно

(2)

(3)

(4)
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регулювати процес дифузії.
Принцип дії К4ФП
Оскільки питомий опір п-підкладки значно більший за 

питомий опір р-шару (рп» р р, і згідно (3) }У„»]Ур), то р-область

можна вважати еквіпотенціальною поверхнею до п-шару. А це дає 
змогу знімати незалежний сигнал по кожній координаті.

Область р-п переходу і п-базу можна уявити у вигляді 
розділених по довжині діодів і резисторів (рис.36).

При локальному засвітленні носії генеруються і розділяються 
переходом. Якщо випромінювання поглинається в р ■ області, то 
неосновні носії (електрони) можуть досягнути р-п переходу, оскільки 
виконується нерівність (5):

Рис.З Еквівалентна електрична схема КЧФД
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Ье > Ьр_п , (^)
де Ье - дифузійна довжина електронів, Ьр_в - глибина р-п переходу.

Аналогічно при поглинанні в п - області дірки досягають р-п 
переходу, завдяки особливостям конструкції, що забезпечують 
виконання умови:

Еіі > Ьр , (6)
де Ьь - дифузійна довжина дірок, Ьр - товщина р-області.

Таким чином р-п перехід відіграє роль стоку неосновних 
носіїв заряду в місці освітлення і , як результат, має місце локальне 
зменшення потенціального бар’єру, що в свою чергу створює 
локальну фото-ЕРС. Під дією ЕРС в кожному елементарному 
контурі з діода і резисторів течуть струми, що створюють спад 
напруги на кожному резисторі (рис. 36). Напруга на контактах 1,2 
(и і2) є алгебраїчною сумою напруг на всіх резисторах:

^ 1 2  = / 2 ^ 2  + , з 0 ^ 2  + ^ з ) + --+ ( ^ 2  ( 7 )
При переміщенні променю в точку між резисторами і Яз 

доданок і 2^2 змінить знак на протилежний і напруга (7/2 
зменшиться. В центрі КЧФД II\2=0 і при подальшому переміщенні 
змінить знак на протилежний.

Крутизна характеристики при фіксованому рівні засвітки 
зростає з ростом рр і зменшенням Жр. В КЧФД повздовжній опір 
завжди менший оберненого опору р-п переходу.

Япов = У х* Г . (»)
де /'т - темновий опір насичення р-п переходу,

Л = / к р  , к - стала Больцмана.

Для таких приладів при слабкому світловому сигналі 
(ЫфЯп0В<< 1) координатна характеристика - залежність вихідного 
сигналу від координати світлової плями лінійна та для ЯП0В« А П0П і 
Я/фЯпов« 1  визначається формулою [4]

и  _ іфКпов-х ,9) 
21
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де /ф - фотострум, II. - довжина КЧ ФД .'

Експериментальна координатна характеристика КЧФД виміряна 
згідно схеми ввімкнення (рис. 46) приведена на рис. 4а. В залежності 
від оптичної системи (а зокрема діаметра світлового пучка) 
мінімальна роздільна здатність скла складає від 2 до 10 мкм.

Рис.4 Координатна характеристика КЧФД 
при різних напругах зміщення (а) та 

принципова схема ввімкнення при її вимірюванні (б).
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SUMMARY

RYUHTIN V.V., GODOVANYUK V.M.,
RYUHTIN V.V.

SILICON DIODE ON LATERAL PHOTOEFFECT

The results of researches of coordinate sensitive 
photodetector parameters are submitted in present paper. The 
lateral photoeffect was used. It enablei to receive the continuous 
information on coordinate about situation of light spot which is 
moved on photosensitive area surface.
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УДК 538.951-405:537+536.631

БАЛАЗЮК В.Н., МИХАЛЬЧЕНКО В П . 
РАРАНСЬКИЙ М.Д., КУРЕКІ Г.

ПРУЖНІ МОДУЛІ ДІАРСЕНІДУ ЦИНКА 
В ІНТЕРВАЛІ ТЕМПЕРАТУР 83+303 К

Імпульсним ультразвуковим методом виміряні 
температурні залежності швидкостей розповсюдження 
пружних хвиль в монокристалах діарсеніду цинка (моноклінна 
сингонія. просторова група Р21/с) в інтервалі 83-ь303К. 
Розраховані пружні модулі Су(Т), пружні податливості 8у(Т), 
моду7лі Юнга Е|(Т), лінійна хі і об'ємна Х\ стисливості, 
коефіцієнт всестороннього стиску7вання К(Т) виявились 
лінійнігми функціями температури, що дало можливість 
визначити величини їх логарифмічних похідних. Коротко 
обговорені питання про анізотропію пружності і характер 
хімічних зв’язків в кристалічній гратці діарсеніду7 цинка, 
виходячи з відхилень від співвідношень Коші gкк.

Діарсенід цинка відноситься до групи н/п сполук А2В5 і 
кристалізується в моноклінній сингонії, просторова група Р2]/с [1]. 
Як показано в [2], особливістю діарсеніду цинка є наявність, поряд з 
існуванням зв’язків цинк-миш’як, взаємодії між атомами миш’яку, 
які утворюють між собою зигзагоподібні ланцюги. Внаслідок цього, 
слід чекати суттєвої анізотропії фізичних властивостей і, особливо, 
пруокних властивостей по аналогії з арсенідом цинка [3]. 
Монокристали 7,пАб2 вирощені методом направленої кристалізації із 
розчину по методу Бріджмена. Степінь монокристалічності і 
структурна досконалість зразків провірялась традиційними 
рентгентопографічними методами.

Швидкості розповсюдження пружних хвиль Уі та їх
температурні залежності Уі(Т) (і=1-И8) вимірювались ультра-
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звуковим імпульсним методом з дискретною затримкою в інтервалі 
83-̂ -303 К через кожні 10 К. Охолодження зразків здійснювалось в 
струмені парів азоту. Температура вимірювалась мідь- 
константановими термопарами з точністю 1 К. Датчиками 
ультраззукових хвиль (УЗ) використовувались кварцеві 
перетворювачі X та У зрізів з власними частотами 10 Мгц. Густина 
зразків визначалась з рентгенівських даних [4], а також методом 
гідростатичного зважування. Вона виявилась рівною 5,145 г/см3, що 
добре узгоджується з літературними даними [5]. В роботі [6] 
показано, що максимальна жорсткість зв’язку спостерігається в 
напрямку [001] і мінімальна - в [100], оскільки Сзз>С22>Сц; 
Еооі^ою ^Ю О  відповідно, в з з ^ м ^ І Ь  Числові значення Су 
дозволили оцінити характер хімічного зв’язку в решітці ZnAs2, 
виходячи із відхилень від співвідношень Коші [7]: 4ц=7,72; 
422=2,67; 433—8,98; 444=10,78 (в одиницях ГПа). Згідно [7], слід 
чекати чітко вираженого ковалентного зв’язку вздовж напрямку 
[001] і послаблення його в [010] та в [100].

В таблиці 1 приведені швидкості розповсюдження УЗ хвиль 
в досліджуваному інтервалі температур (в одиницях 103 м/с), які 
необхідні для визначення всіх незалежних компонент тензора 
пружних модулів Сіі(Т) діарсеніду цинка. Похибка вимірювання 
Уі(Т) складала величину не більше 0,5%. Зміна густини і розмірів 
зразків, визваних термічним розширенням, враховувалась шляхом 
внесення відповідних поправок, використовуючи дані роботи [4].

Таблиця 1.
т , к

83 103 143 183 223 263 283 303

VI 4,371 4,365 4,354 4,343 4,332 4,321 4,316 4,310
У2 2,842 2,839 2,831 2,824 2,817 2,809 2,806 2,801

Vз 2,764 2,761 2,754 2,747 2,741 2,734 2,731 2,728

у 4 4,528 4,521 4,509 4,497 4,484 4,472 4,466 4,461
V5 2,833 2,830 2,822 2,814 2,806 2,798 2,794 2,790
V6 2.051 2.048 2,041 2,034 2,028 2,021 2,018 2,015
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У7 4,745 4,739 4,728 4,717 4,705 4,694 4,689 4.683І
У8 2,043 2,039 2,033 2,027 2,020 2,014 2,011 2,008
У9 2,755 2,752 2,745 2,739 2,733 2,726 2,723 2,721

Ую 4,648 4,642 4,629 4,617 4,604 4,591 4,585 4,578
V]] 2,456 2,451 2,441 2,432 2,423 2,413 2,409 2,404
У ,2 2,520 2,516 2,509 2,501 2,494 2,486 2,483 2,479
Уїз 4,700 4,694 4,682 4,670 4,657 4,645 4,639 4,633
У 14 2,442 2,439 2,433 2,426 '2,420 2,414 2,410 2,407
Уі5 2,498 2,494 2,487 2,479 2,471 2,465 2,461 2,457
Уіб 4,210 4,205 4,193 4,180 4,170 4,159 4,153 4,146
% 7 2,920 2,916 2,909 2,902 2,894 2,887 2,883 2,879
Уїв 2,700 2,696 2,687 2,677 2,688 2,659 2,654 2,650

З таблиці слідує, що залежності Уі(Т) в  границях точності 
експерименту - лінійні. Кутові коефіцієнти ЛУі/АТ (для квазі- 
поздовжніх і квазіпоперечних хвиль в загальному випадку), 
відповідно, мало відрізняються між собою, що свідчить про 
незначну зміну' анізотропії пружних властивостей діарсеніду цинка в 
досліджуваному інтервалі температур. Температурні залежності 
Сіі(Т) і 8у(Т), в межах точності експерименту, являються лінійними, 
що дає можливість визначити величини логарифмічних похідних по 
температурі всіх параметрів пружності діарсеніду цинка: Сі|, 8у, 
модуля Юнга Еі, лінійної % і і об'ємної Ху стисливостей, модуля 
всесторонього стискування К, а також відхилень від співвідношень 
Коші gkk? числові значення яких зведені в таблицю 2 (абсолютні 
значення вище згаданих параметрів при кімнатній температурі і 
помилки визначення Су приведені в [7]).

Аналіз цих результатів дає можливість побачити тенденцію 
до посилення сил зв'язку в головних кристалофізичних напрямках з 
пониженням температури. Максимальна жорсткість зв язку 
проявляється в напрямку [010] і мінімальна - в [001] так як 
а/<1Т(1пС22)>сі/сіТ(1пС]])>^с1Т(1ііСзз) і відповідно сі/сіТ(1п8зз)> 

>а/с!Т(Іп8 п)>сМГ(1п822).
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Таблиця 2.

и d/dT(lnCij) d/dT(//7Sÿ) d/dT(/«Mij)

11 -0,128 0,166 Ei =-0,169
22 -0,138 0,049 E2=-0,169
33 -0,119 0,187 Ез=-0,194
44 -0,162 0,160 X I - 0,161
55 -0,123 0,460 Ю II 1 0 0

66 -0,131 0,129 X3=-0,355
12 0,029 -0,117 XV=-0,355
13 0,020 -0,232 K=-0,329
15 -0,135 0,349
23 0,434 -0,574 gll=C23-C44=-2,04
25 -0,245 0,210 g22=Cl3-C55=-l,73
35 0,319 -0,317 g22=Cl2-C66=0,69
46 -0,135 0,349 g44=C25-C46=-2.08
З іншого боку, відхилення від співвідношень Коші gKK в 

напрямках [100] і [010] від’ємні і, згідно [6], зниження температури 
приводить до підсилення ковалентного зв’язку в цих напрямках. 
Аномальне поводження модулів Сз5(Т), Сгз(Т) і Сіз(Т), для яких, 
відповідно, d/dT(lnCij)>0, в загальному випадку не суперечить теорії 
температурної залежності модулів пружності [7]. Воно свідчить про 
те, що із зниженням температури в гратці діасеніду цинка має місце 
пом’якшення деяких акустичних мод, що і може бути причиною 
незначної анізотропії пружності даного кристалу.
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SUMMARY

BALAZIUK V.N., MIHCALCHENKO V.P., 
RARANSKY N.D., KUREK I.G.

THE ELASTIC PROPERTIES OF ZnAs2
IN TEMPERATURE RENGE OF83-303K

The temperature dependences of the velocities of elastic 
waves Vi (i=l-H8) in monocrystals ZnAs2 (monoclinic singony, 
space group P2i/c) ware measured by means the puls-ccho 
overlap tehniquc in temperature range of 83^303 K. Elastic 
stefnes moduli Cij(T), compliances Sij(T), Yong Ei(T) and bulk 
K(T) moduls, lineare xi(T) and volumetric Xv(T) exhibit liniar 
temperatures dependces. It has given an opportunity to determine 
sizes their logarithmic derivative. Some questions about elastic 
anisotropy and chemical bands character in ZnAs2 crystal lattice 
using Cauchy ratio are briefly discussed.
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