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УДК 534.266

ІВАНОЧКО М.М., КУЧЕРА Я В., ТКАЧ М В.

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО СПЕКТРУ 
СФЕРИЧНОЇ НАНОГЕТЕРОСТРУКТУРИ

У роботі представлені розрахунки хвильової функції 
та енергії основного стану електрона у сферичній напів
провідниковій гетеросистемі що знаходиться у воді
як у діелектричному середовищі. Приведена потенціальна 
енергія заряду у полі індукованої ним поляризації. Отримані 
залежності потенціальної енергії и(г) для різних 
співвідношень між діелектричними проникностями шарів. 
Рівняння Шредінгера розв’язується за допомогою варіа
ційного методу Рітца.

Напівпровідникова електроніка базується на можливості 
керування типом провідності напівпровідника легуванням різними 
домішками та ідеї інжекції нерівноважних носіїв заряду.

Гетероструктури дають можливість розв’язати більш 
загально проблему керування фундаментальними параметрами в 
напівпровідникових кристалах і приладах: шириною забороненої 
зони, ефективними масами носіїв та їх рухливостями, показником 
заломлення, електронним енергетичним спектром.

Цікавими об’єктами досліджень стали малорозмірні квантові 
напівпровідникові системи, зокрема сферичні гетероструктури. 
Значні досягнення у синтезі таких структур дали можливість 
порівняння теоретичних та експериментальних результатів [1].

Гетероструктури, як правило, складаються з напів
провідникового ядра та зовнішньої оболонки. Прикладом такої 
двохшарової системи є ядро Сб8, покрите декількома сферичними 
моношарами Н§8 .

Утворення макроскопічних локальних станів поблизу 
сферичних поверхонь розділу двох середовищ викликає особливий
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інтерес для фізики ультрадисперсійних середовищ. В даний час ця 
область інтенсивно розвивається.

Розроблені різноманітні методи одержання малих часток 
різних речовин. Ці методи дозволяють контролювати розміри малих 
часток в межах від декількох ангстрем до макроскопічних величин. 
В багатьох випадках форма часток близька до сферичної [2].

В даній роботі розглядається можливість локалізації носіїв 
заряду в трьохшаровій діелектричній наногетеросистемі.
Розрахунки проводились для трьох- 
шарової діелектричної сферичної 
гетероструктури Ссі8/№;8/Н20 , в 
шарі якої знаходиться
електричний заряд е, а шар Н2О 
простягається до безмежності 
(Рис.1). Радіуси першого та другого 
шарів відповідно рівні а і Ь, елек
тричний заряд знаходиться на 
відстані г0, а діелектричні проник
ливості шарів рівні єі, Є2, 83.

Початок системи координат поміщений в центрі сфери, а вісь 
21 напрямлена в бік заряду. На заряд, поміщений в середовище, що 
поляризується, діє локальне поле, що створюється поляризацією, яка 
індукується цим зарядом. В однорідному середовищі величина цього 
поля не залежить від положення заряду, а в неоднорідному 
середовищі вона може суттєво залежати від його положення. Таку 
залежність можна розглядати як ефективний потенціал У(г), який діє 
на заряд в неоднорідному середовищі.

Потенціал поля поляризаційних зарядів знаходився як 
розв’язок рівняння Лапласа АУ=0 в першій 0<г<а та третій г>Ь 
областях. В серединній області а<г<Ь, де знаходиться точковий 
заряд е, потенціал знаходився як розв’язок рівняння Пуассона:

ДУ = —
Є0Є2

де густина електричного заряду р = еб(г -  7ц).
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Потенціал поля точкового заряду е та поляризаційних 
зарядів в трьох розглядуваних областях дається виразами

оо
У і(г ,в )=  І  А ПГПРП(СО50) +  —  -

П=0 47СЄ0Є1|г —

У2(г,е)= і  В пгп + С пг (п+1)}>п(созЄ)
п=0

+
47Ш0Є2|г - ^ |  ’

У3(г,Є) = 1  Ппг-(п+1>Рп(с о з 0 )+ -  г,
п=0 -47гє0 є3|г -  цз|

( 1)

(2)

(3)

Вирази V], \ 2, ^3 записані для областей г<а, а<г<Ь, г>Ь 
відповідно, Рп(со50)— поліном Лежандра п-ї степені.

Постійні інтегрування Ап, Вп, Сп та Эп визначалися з умов 
неперервності потенціалу та нормальної складової вектора 
напруженості електростатичного поля на границях поділу 
середовищ:

^і|г=а~  ^ 2Іг=а> Є1

Уз|г=Ь= Уз|г=Ь, є2

дг

д \ 2

д \ 2
т=а=Є2~дГ г=а

аг
ау 3

г=Ь~ є3 аг г=Ь

(4)

(5)

Використовуючи в (1)-(3) розклад по поліномах Лежандра та 
граничні умови (4), (5), були визначені константи інтегрування.

Ап = Вп + С па - (2п+1> + - і
4тіє0

_1 1_

Ч  81 г0(п+1) ’

Ь2п+1 

(82 " 8і)
є 3 +

п +  1
є 2

4тієоЄ/
Ч)



Вп =
-(2п+1)Глп ^  ^ _ £ іи £ 2. Гп_(п+і)

47гєо
' г0

х ( є і - є 2)+

п + 1
4  +  є2п є3 +

п
п Т і

(Є1 “ є2)

Є2

У

{ * )

- і

Потенціальна енергія взаємодії заряду з безінерційною 
поляризацією поля самодії розраховувалась наступним чином:

и(|? -  Ч)|,0)= гУ()г' -  г0|,Є')еб(г -  
V

Уі (}? — ?о |, 0), Г < а 

у 2 (і г — г0 1, в), а < г < Ь 

У3 ()г - г0 |,е),г > Ь

і результати обчислень для різних значень діелектричних проникли
востей шарів наногетеросистеми при 0 ’=О представлені на рис.2,3.

де у ( |г -го |50) = <

О 5 10 15 2о 25  Зо 3 5  ^ 0
Рис.2. Потенціальна енергія заряду в полі сил самодії 

при 0’=О, Єі=5,5; є2= 11,36; є3=1,78.
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Рис.З. Потенціальна енергія при 8,=0, Єі=8.5; є2=1,36; є3=15.

При інших значеннях кута 0 характер залежності потен
ціальної енергії заряду від радіусу-вектора г зберігаються, тільки 
щезає пік при г=г().

Розглянемо тепер можливість виникнення зв’язаних станів в 
досліджуваній системі. Знайдемо енергію та хвильову функцію 
основного стану заряду в наносфері. Завдяки сферичній симетрії 
зарядові стани в полі сил самодії характеризуються звичайними для 
руху в центрально-симетричному полі орбітальним та магнітним 
квантовими числами 1 і т .

Для знаходження дискретного спектру необхідно розв’язати 
радіальне рівняння Шредінгера. Для основного стану воно набуває 
вигляду:

Тґ

2т

с12Я 10(г) [ 2 (Шіо(г)
СІГ

+ [ и ( г ) - Е 10]Я,0(г) = 0, (6)

де т*-ефективна маса заряду.
Рівняння (6) точно не розв’язується, тому енергія та хвильова
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функція основного стану знаходились варіаційним методом Рітца.
Враховуючи кулонівський характер поведінки потенціалу 

досліджуваної системи, радіальні власні функції дискретного 
спектру заряду вибирались у вигляді[3]:

І
Кп, (г) = С(2є)3 / 2 е 2 Рр 1 Р[- (п - 1 - 1),21 + 2, р],

о 2г р = 2єг = — ,
II

С = const,

Р(а,р,х)-вироджена гіпергеометрична функція.
Для основного стану (п= 1,1=0) гіпергеометрична функція

рівна 1 і пробна хвильова функція Я]о(г) = АіЄ ^  ,

Й2є-
де а-варіаційний параметр, 8і(і= 1,2,3) - діелектричні

проникності середовищ наногетеросистеми, гві - радіус Бора.

Єі Ті1
-  » 2 ' іще

Після нормування хвильової функції на 1, отримаємо, що
ос;

R io(r)=
Кі

V Kj
Енергія основного стану заряду визначалась мінімізацією по 

параметру а  функціоналу
00

1= JR io(a ,
2m ’ dr

_
2 r dr

\

+ U(r) R lo(a . r)d r - (7)

При чисельних розрахунках використовувались насипні 
значення параметрів:

1) постійні гратки: ассі8=5,818А, аНв8=5,85ІА;
2) ефективна маса заряду: гщ^ОДЗітіе, ш с^О ^п іе .
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Радіус ядра структури а=3аса8= 17,457а, радіус оболонки 
HgS: b=a+2aHgs=29,156A.

Енергія основного стану -електричного заряду, знайдена 
шляхом мінімізації функціоналу(7), рівна:

Ео=6,М (ИеВ.
Отримане значення енергії близьке до енергії зв’язку 

екситона великого радіуса в напівпровідниках, і тому вивчення 
розглянутих станів знаходиться в межах тих же експериментальних 
можливостей, які необхідні для дослідження екситонів Ваньє-Мотта 
в масивних кристалах при низьких температурах.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
1. Quantum dot quantum well CdS/HgS/CdS-.theory and experiment / 

Schooss D., Mews F., Eychmiller A., Weller H. // Phys.Rev.-1994,- 
49, N24, P. 17072-17078.

2. Екимов А.И.,Онущенко A.A. Квантово-размерные эффекты в 
трехмерных полупроводниковых микрокристаллах // Письма в 
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3. Бетте Г. Квантовая механика простейших систем.-Москва: 
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SUMMARY

1VANOCHKO M.M.,KUCHERA Y.V.,TKACH M.V.

INVESTIGATION OF ELECTRON SPECTRUM 
OF SPHERIC NANOGETEROSTRUCTURE
Numeric calculations are made for wave function and 

energy of basic state of electron in spheric semiconductor 
CdS/HgS heterosystein located in water as in dielectric medium. 
Potential energy of the charge in the field of induced polarisation 
is shown in the paper.Conditions of potential energy U(r) for 
different correlations between dielectric permittivities of layers are 
obtained. Schrodinger equation is solved by means of Ritz 
variation method.
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УДК 621.315.592

ЛУЦЯК В С.

ВПЛИВ КОМУТАЦІЙНОГО ЕФЕКТУ НА 
МАКСИМАЛЬНИЙ ПЕРЕПАД ТЕМПЕРАТУРИ 

АНІЗОТРОПНОГО ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНОГО 
ХОЛОДИЛЬНИКА В МАГНІТНОМУ ПОЛІ

Показано, що на максимальний перепад температури 
істотно впливає відмінність між коефіцієнтами питомої 
теплопровідності у відсутності електричних струму і поля.

Автори робіт [1,2], в яких розглядаються питання теорії 
анізотропного термоелектричного холодильника в магнітному полі, 
обмежуються допущенням про рівність коефіцієнтів питомої тепло
провідності у відсутності електричного струму і коефіцієнтів

питомої теплопровідності у відсутності електричного ПОЛЯ Хе № )  . 
Це означає, що автори названих робіт нехтують другою складовою в 
співвідношенні [3]

З одного боку, таке наближення справедливе тільки для термо
електричних матеріалів з незначною величиною термоелектричної 
добротності, з іншого - для високоефективних термоелектричних 
матеріалів воно не враховує температурної залежності коефіцієнтів

Послідовне врахування в теорії указаної складової із (1), як показано 
в [4], приводить до істотно нових результатів, зокрема, до іншого 
значення максимального перепаду температури А Т :

Х ] ф )  -  Хе(Н ) -  Я ( Я ) а ( Я ) а ( Я ) . (1)

(2)
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А - \

1 - 4 г 0 - [ ( 1 - 4 7 ’о Т - ) (1 - 2 ;Г пг +)12^ 
л -' -  А> г г ~

де Г = 1+-
( 1 + 5 )0 4 -1 )

г + =  1 -

4(5

(1 + (5)2 2 £а

(1+<5)(Л + 1) ’ 

«12

«12 ( - Я Г

2 * = г Е/ ь -  г £ я , г £ (Я )  = ^ і( -Я£) а ' ) ( Я ) ,
Ж іН ^), ,т ап {

Е̂а(Я ) — £

М Н )  = \ + з ( Н ) ґ а у Л - Ю ' 2 
«ц(Я) .

+

«12(~^)«12  (Я ) « Ї2(Я)<Г12( - Я )
+ а п (Я ) а 11(Я )  + а 11(Я )  а и (Я ) ’

Т0 - температура холодної грані анізотропного термоелемента. 
При Z£>/̂ ) —> 0 формула (3) набуває вигляду

„  (1 + г £па д ^ - 1 - 2 £ я Г0 <5-1
А Г = / 0 ---------------=— =---------------,

%Еа*<д °
Легко переконатись, що формула (9) еквівалентна формулі

г ( і + ̂ £ а ? ї)  - 1
А 7’= 1\

(%ЕаТ\

(3)

(4)

(5)

(6) 

(7)

(8)

(9)

З роботи [1], якщо врахувати, що Zga = Z  ; Т\- температура гарячої 
грані анізотропного термоелемента. У випадку, коли магнітне поле 
відсутнє (8  —> 1, в  —» 0), в границі з (9) знаходимо
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г

, т т ехр( І Е а Т о ) - ^ - ^ ЕаТ0 
А Т = Т 0   ------------- , (10)

^ Е а 10

що еквівалентно формулі АТ  = 7] -  У ^ \п ( \  + Z7j) з тієї самої 

роботи.
При 7,е / ь Т§ = 2 ЕаТ§ формула (3) набуває вигляду

1 + 5
?0 б  ІП0 ~  5  І Е а То )

А Т  =  ~ТГ ^ 1  +  т - т -~ т ~ 1 ' ]  ( 1 1 )і + д д + 1 ^Е а 10
Звідки знаходимо, що %ЕаТо < б/(І  + б) .
В таблиці 1 наведена величина А Т  для деяких значень параметрів
г ЕаЛ То, г ЕаТо і б (т 0 = з о о к ) .

Таблиця 1.
%ЕаЛТ 0,4 0,1 0,1 0,4 0 0

г ЕаТ0 0,1 0,4 0,1 0,4 ОД 0,4
б А Т{К)

0,5 65,22^ 256,6 37,78 оо 33,33 200,0
1 27,28 78,92 17,36 151,8 15,51 68,87
2 12,67 33,52 8,346 52,71 7,50 30,0
3 8,257 21,31 5,494 32,17 4,946 19,19
4 6,124 15,62 4,095 23,18 3,689 14,11
5 4,867 12,33 3,264 18,12 2,942 11,15
6 4,038 10,18 2,713 14,87 2,446 9,224
7 3,451 8,673 2,321 12,61 2,094 7,863
8 3,012 7,554 2,029 10,95 1,830 6,852
9 2,673 6,690 1.801 9,675 1,625 6,071
10 2,402 6,004 1,620 8,666 1,462 5,450
15 1,594 3,968 1,077 5,696 0.9723 3,606
20 1,193 2,964 0,807 4,242 0,7284 2,695
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З аналізу таблиці випливає, що величина максимального перепаду
температури A T  істотно відрізняється від значень A T , отриманих
на основі теорії [1], особливо вг' області великих значень
Z-Ea/b^0> Z Ea^0 ■
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SUMMARY

LUTSYAK V.S.
COMMUTATIVE EFFECT INFLUENCE ON THE MAXIMUM 

TEMPERATURE DIFFERENCE OF ANISOTROPIC 
THERMOELECTRIC COOLER IN A MAGNETIC FIELD

It is shown that the differences between the thermal 
conductivity coefficients in the absence of electric current and 
field have an actual impact upon the maximu temperature 
difference.
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УДК 537.226

ВАЛЬ О Д , ФАРТУШИНСЬКИЙ Р.Б.

ПЕРЕНОРМУВАННЯ ЕКСИТОННОГО СПЕКТРУ 
БАГАТОФОНОННИМИ ПРОЦЕСАМИ В 
НАПІВПРОВІДНИКОВИХ КРИСТАЛАХ

Розраховані залежності енергії основного рівня 
екситона в одно-, двох- та трьохфононному наближеннях в 
напівпровідникових кристалах з великою силою екситон- 
фононного зв’язку. Показано, що багатофононні процеси 
вносять суттєвий вклад в зміну спектру.

Більшість теоретичних робіт присвячених дослідженню 
перенормування екситонного спектру виконані в припущенні, що 
хвильовий вектор екситона рівний нулю, а масовий оператор (МО) 
екситонної функції Гріна слабо залежить від частоти [1-3]. В 
основному автори обмежувались однофононним наближенням через 
математичні труднощі, що виникають при розрахунках.

Мета даної роботи полягає в тому, щоб шляхом інтегрування 
знайти аналітичну' залежність МО від частоти при довільних

значеннях к  , що дозволить визначити залежність енергії основного 
рівня екситона від величини його квазіімпульса та проаналізувати 
роль фононних процесів вищих порядків в формуванні спектру.

Для визначення енергії основного рівня екситону та її 
залежності від квазіімпульсу використовувався метод запропоно
ваний в [4]. Перевага даного методу в тому, що повний МО 
представлено в вигляді безмежного ланцюгового дробу, обрив якого 
на п -му кроці відповідає врахуванню вкладів фононних процесів до 
п -го, включно.

Маючи на меті дослідження якісних характеристик спектру, 
скористаємось тим, що відома з літератури [1] функція екситон- 
фононного зв’язку
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2(те +тк )

{Х̂ аехЩЧ )2 ]- 2 }
(1)

2(юе + /ил )
має різкий максимум. Цс дозволяє в кожній з ланок ланцюгового 
дробу замінити частину підінтегральної функції, що слабо залежить 
від змінної інтегрування q на її значення в точці максимуму функції
зв’язку. Необхідність такого наближення продиктована великими 
затратами машинного часу при точному інтегруванні. Проведені 
додаткові дослідження, суть, яких полягає в порівнянні точних
значень МО з наближеними при деяких значеннях к та різних /?, 
показали високу ступінь точності такого наближення.

В результаті інтегрування по всіх азимутальних змінних для 
безрозмірного (в одиницях ширини екситонної зони) повного МО 
отримується вираз:

М ( К ^  = - 5 \
СІХ\

-1 \ - 4  + ( к 2 + 2 к д 0х1 + о% )-

СІХі (2)
-\2 -4+  [<Ж2 + 2Щ>*, +і2о) + 2^(К2 + 2кд0хІ+ <2ІЇу20х2 + е02 -

Пі

тут
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к, д -  кзазіімпульси екситона та фононів відповідно. Решта 
позначень аналогічні [1, 2] або загальноприйняті.

Конкретні обчислення проводились числовими методами для 
моделі кристала з параметрами СсІ8 (а  = 0.483 ; 0о = 0.5618).

Залежності енергії основного рівня від величини квазі- 
імпульса, що знайдені, як розв’язки дисперсійного рівняння, яке має 
в безрозмірних змінних вигляд:

К

0

- 0 , 1

- 0,2

-0,3

- 0,4

- 0,5

- 0,6

- 0,7

- 0,8

0,3 0,6 0,9

Рис.1. Залежність енергії основного рівня від величини 
безрозмірного квазіімпульсу К  екситона в одно-, двох-, та 

трьохфононному наближеннях.

16



З графіка видно, що положення основного екситонного рівня 
через взаємодію з поляризаційними коливаннями кристалу зсува
ється в довгохвильову область. Врахування фононних процесів 
вищих наближень дозволяє суттєво уточнити його (близько 30% -  
двохфононне і 40% -  трьохфононне) при довільному значенні 
квазіімпульсу. Залежність енергії основного рівня від величини К 
виявляється слабшою ніж квадратична, що була у вільного екситона. 
Це свідчить про незначну перевагу' процесів, що проходять з погли
нанням фононів над процесами, пов’язаних з їх випромінюванням.
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о
о SUMMARY

THE RENORMALIZATION OF THE EXITON SPECTRUM 
BY MULTYPHONONS PROCESSES IN THE 

SEMICONDUCTORS CRYSTALS

VAL’ O.D., FARTUSHINSKY R.B.

I D

The dependence of energy of ground state of exiton in one.
two and three phonon approximations are calculated. It is shown 
that the multyphonons processes plays an important role in
renormalization of exiton spectrum.



УДК [535.12+535.34]:621.362.1

ГУЦУЛ І.В.

АНІЗОТРОПНИЙ РАДІАЦІЙНИЙ ДАТЧИК ПРОХІДНОГО 
ТИПУ ПРИ СПІВПАДАННІ НАПРЯМУ ПРОМЕНЕВОГО 

ПОТОКУ І ГРАДІЄНТА ТЕМПЕРАТУРИ

Проведено дослідження анізотропного радіаційного 
оптикотермоелемента у випадку співпадання напрямів 
променевого потоку та градієнта температури, що виникає в 
його об'ємі.

Дослідження термоелектричних явищ в анізотропних 
середовищах [1] привели до появи анізотропних радіаційних 
оптикотермоелементів, які працюють у відповідних режимах [2,3] і 
використовуються для розв'язування різних практичних задач [4]. 
Розглянемо анізотропний оптикотермоелемент, який є прямокутною 
пластиною довжиною а , висотою b і шириною с , виконану із 
термоелектричного анізотропного, прозорого в заданому 
спектральному діапазоні матеріалу, що характеризується малими 
значеннями коефіцієнтів оптичного поглинання у і відбивання г . 
Верхня грань пластини а х с знаходиться в теплооптичному 
контакті з термостатом, що підтримується при температурі Т = Tq ,
виконаним із прозорого матеріалу в спектральному діапазоні, який 
відповідає матеріалу пластини. Термостат має геометричні розміри - 
довжину а ,  ширину с , висоту Ь\ і коефіцієнти оптичного погли

нання Уі і відбивання q  в області оптичної прозорості.
Для випадку проходження рівномірного променевого потоку 
густиною qo з довжиною хвилі "кщ -  ^0 - ^ 0 2  послідовно через
термостат і пластину в останній виникає градієнт температури і 
однозначно зв'язана з ним напруженість термоелектричного поля, 
поперечна складова якої має наступний вигляд [5]
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Е х = ( а Н - а і)5 Іп ФС08ф — е УіЬі[е ^ - е  у ь̂ У̂ | (І)
X

В залежності від величини уЬ при умові у ^ і  « 1  в даному 
пристрої необхідно виділити три режими роботи: 1) режим
оптичного пропускання (УіЬ1 « у Ь « 1 ) ;  2) режим об'ємного 
поглинання ( уЬ « 1); 3) режим поверхневого поглинання (уЬ > > і). 
Найбільш цікавим з практичної точки зору є перший режим роботи, 
який використовується для реєстрації променевих потоків середніх і 
великих потужностей. При цьому вираз вольтватної чутливості 
такого термоелемента, одержаний із рівняння повного теплового 
балансу енергії при орієнтації кристалографічних осей пластини під

оптимальним кутом ф = фц = 45° набуває вигляду

$о = 0 ,5 (1 -г )2( а 11- а х ) (1 - у 1Ь1)у Ь (х с) '1, (2)
де х -коефіцієнт теплопровідності матеріалу пластини.
Потужність еквівалентного шуму (ПЕШ) і постійна часу т для 
випадку досить малого впливу поперечного ефекту Пельтьє можна 
представити наступним чином

ПЕШ = 8(к0Т а 0асЬ-, ) ^ х [(а п  - а х )(1 - уіЬОуЬ]"1, (3)

т = 0 ,4Ь 2а о \  (4)

де ко-стала Больцмана, а ц ,а о -  електропровідність і температуро

провідність матеріалу пластини відповідно, Т -середня температура. 
Максимальне значення густини прохідної енергії цгр і оптичне

пропускання £ розглядуваного пристрою задаються наступними 
виразами

ЧгР = 2Д Т грХ[(1 -г )2 гЬ2 ( 1 - у 1Ь1)1~1, (5)

Р = ( 1 - г 2)е~їіЬ іе_їЬ100%, (6)
де АТгр - гранична температура перегріву матеріалу пластини.
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З аналізу співвідношень (2)-(6) при УіЬ] « 1  вибір конкретного 
матеріалу пластини визначається цільовим використанням 
радіаційного термоелемента. Для досягнення максимального 
значення всльтватної чутливості Бц і мінімального значення ПЕШ 
необхідно використовувати матеріали з максимальним значенням

коефіцієнта перетворення ( о с ц - а ^ ) у х  \  а для випадку макси
мальних значень qГp і Б-матеріали з мінімальними значеннями у , 

г і максимальним х •
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SUMMARY
GUTSUL I.V.

THE ANIZOTROPIC RADIATION SENSOR OF TRANSMISSION 
TYPE WITH COINCIDANCE OF RADIATION FLOW 

DIRECTION AND TEMPERATURE’S GRADIENT

Radiation anisotropic opticthermoelement is investigated 
in the case when the directions of external light and temperature 
gradient in its volume are the same.
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УДК 546.711.49

МАРКОВ A.B., ОСТАПОВ СЕ., РАРЕНКО Ї М

ФОТОДІОД ШОТКІ НА ОСНОВІ НАПІВПРОВІДНИКОВОГО 
ТВЕРДОГО РОЗЧИНУ CdxMnyHgi_x_vTe

В даній роботі визначається вплив параметрів металу, 
поверхні і напівпровідника на висоту енергетичного бар’єру 
системи метал-напівпровідник, де в ролі напівпровідника 
виступає складний твердий розчин CdxMnyHgi_x_yTe. Резуль
тати, отримані в процесі обрахунків говорять про високу' 
залежність висоти бар’єру від1 якості поверхні. Для фотодіоду 
Шоткі, побудованому на основі CdxMnyHg! _х_уТе, зроблено 
розрахунок квантової ефективності і виявної здатності, який 
показав, що прилади на основі даного матеріалу можуть з 
успіхом застосовуватися в якості детекторів 14 випромінення в 
діапазоні 8-12мкм.

Сучасні фотодетектори характеризуються високою чутли
вістю в робочому діапазоні довжин хвиль, високою швидкодією і 
низьким рівнем шумів, крім того, вони повинні володіти низькими 
керуючими напругами та струмами, і, що також дуже важливо, вони 
повинні мати високу надійність в роботі. Більшості з цих вимог в 
повній мірі задовольняють прилади виготовлені на основі 
напівпровідникового розчину CdxHgi_xTe. Особливо приваблює він 
високою рухливістю носіїв заряду. Більш складний матеріал 
CdxMnyHgi_x_yTe(KMPT) за електронними параметрами дуже 
схожий з CdxHgi_xTe [1], але, крім того, кристали цього матеріалу 
мають значно вищу часову стабільність. Це дає основи вважати 
КМРТ можливою заміною класичного матеріалу CdxHgi_xTe при 
створенні фотодетекторів ІЧ-випромінення середнього та далеко- 
хвильового діапазонів.

В діодах Шоткі одним з основних параметрів, який впливає 
на темновий струм є висота енергетичного бар’єру, що створюється

21



на контакті метал-напівпровідник, а від величини темнового струму, 
в свою чергу, залежить рівень шумів. Саме тому вплив різних 
факторів на висоту енергетичного бар’єру є дуже важливим. Висота 
бар’єру обраховувалася за формулою [2]:

де х - спорідненість напівпровідника, Дф - пониження бар’єру Шоткі 
за рахунок сил відображення, фвп - висота енергетичного бар’єру, 

- густина енергетичних станів на поверхні напівпровідника, N(1 - 
концентрація донорів, 5 - товщина проміжного слою між металом і 
напівпровідником, фщ - робота виходу металу, чфо - положення 
рівня Фермі на поверхні при відсутності металічного контакту [3].

Аналіз обрахованих даних показав, що на висоту бар’єру фвп 
дуже сильно впливають параметри поверхні (товщина проміжного 
слою і концентрація поверхневих енергетичних станів).

Зміна товщини проміжного шару 5 від 250 мкм до 350 мкм

(фт -х )-(ф В п  + Дф)

-  (Ье, -  ЧФо -  8ФВП -  Чдф)2 . Еі ( 1)

1 . 6

0.4
4.0 4.2 4.4 4.6 4.8 5.0

Е м(еВ)

Рис. 1. Залежність висоти бар’єру від роботи виходу металу для 
різної ширини проміжного шару



викликає пониження бар’єру від 0.6 еВ до 0.5 еВ, а зміні густини 
поверхневих станів в межах 1*1013 - 5-1013 (см2еВ>1 відповідає 
зміна від 0.6 до 0.3 еВ.Параметри металу також істотно впливають 
на висоту енергетичного бар’єру. При збільшенні роботи виходу 
металу, як видно з рис. 1. висота бар’єру лінійно зростає.

Стосовно напівпровідника можна сказати, що найбільший 
внесок дає концентрація донорів. Причому при збільшенні N(1 від 
1-Ю16 см-3 до 5-Ю13 см-3 бар’єр понижується від 0.59 еВ до 0.47 еВ. 
Також виявлено невелике зростання висоти бар’єру з температурою.

Розрахунки також показали, що висота бар’єру дуже слабо 
змінюється з зміною qфo і прикладеної ззовні напруги.

На основі отриманих величин висоти бар'єру метал- 
напівпровідник були розраховані значення струму насичення і 
вольт-амперні характеристики, причому7 виявилося, що розраховані 
залежності мають вигляд і порядок величин подібний до отриманих 
в роботі [4]. Залежності висоти енергетичного бар’єру від роботи 
виходу металу аналогічні залежностям отриманим в роботі [2].

Квантова ефективність фотодіоду Шоткі розраховувалась за 
загальновідомою формулою:

Ір / ч
^ Ї ^ Г Т ^ ’ (2)

де Ір - фотострум, обумовлений поглинанням падаючого випромі-

нення, Рорі - потужність падаючого випромінення, Й V - енергія 
фотона падаючого випромінення.

В якості потужності падаючого випромінення використана 
потужність, яку випромінює абсолютно чорне тіло при Т=500К.

Виявна здатність фотодіода розраховувалась за формулою:
А 1/2В1/2

б * = (3)
Ш Р

де А - площа приладу, В - полоса частот, № Р  - еквівалентна шуму 
потужність.

Отримані дані показали, що фотодіоди Шоткі на основі
КМРТ мають високу квантову ефективність на довжинах хвиль
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порядку 10.6 мкм, яка значно зменшується при підвищенні 
температури.

Як видно з рис.2 фотодіод має високу виявну здатність при 
використанні металу з невеликою роботою виходу Фш~4 еВ, при 
температурі порядку 78 К, і при кімнатній температурі вона значно 
залежить від товщини проміжного шару метал-напівпровідник.

¥т(сВ)
Рис.2. Залежність виявної здатності Р*(см-с-°-5/Вт) від роботи виходу 

металу при різних температурах.

Т(К)

Рис.З. Залежність виявної здатності В*(см*с-1-2/Вт) від температури при 
різній ширині проміжного шару.
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SUMMARY

MARKOV A.V., OSTAPOV S.E., RARENKO I.M.

SHOTTKI’S DIOD ON THE BASE OF THE SEMICONDUCTOR 
SOLID SOLUTION CdxMiiyHgt.x.yTe

The influence of the parameters of metal, surface and 
semiconductor on the barrier’s height for the system metal- 
scmiconductor is determined in the given paper. The role of 
semiconductor play complex solid solution CdxMnyHgi_x_yTe. The 
obtained results show us significant dependence of the barrier’s 
height from the surface’s quality. Calculations of the quantum 
effectively and detective capability are made for the Shotki’s 
diode, build on the base of CdxMnvHgi.x.yTe. These calculations 
show, that devises build using given material could be 
successfully used as photodetectors of infrared radiation in the 
range 8-10 pm.

25



УДК 538.214

ДЕЙБУК В.Г.

ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ ЕЛЕКТРОННОЇ 
ЗОННОЇ СТРУКТУРИ ТВЕРДИХ РОЗЧИНІВ ЗАМІЩЕННЯ 

НА ОСНОВІ НАПІВПРОВІДНИКІВ АШВ^

Методом емпіричного псевдопотенціалу досліджено 
динаміку електронних зон потрійних твердих розчинів 
заміщення на основі А1ИВУ з урахуванням наявності анти- 
структурних дефектів та впливу температури.

Вузькощілинні тверді розчини заміщення на основі сполук 
АШВУ є перспективними матеріалами для твердотільної електроніки. 
Серед них в останні роки помітно зріс інтерес до багато
компонентних сплавів, потенційно дуже важливих матеріалів для 
створення інфрачервоних детекторів, низькошумних фільтрів систем 
зв’язку та лазерів з плавною перебудовою довжини хвилі [1]. Саме 
тому зростає зацікавленість фундаментальними властивостями, 
такими як електронна зонна структура, залежність ширини 
забороненої зони від складу сплаву та температури, а відтак 
оптичними та фотоелектричними характеристиками вказаних 
матеріалів зі структурою цинкової обманки. У ряді робіт експери
ментально досліджувались фізичні властивості твердих розчинів 
іпАбхБЬі.х, Іпі_хОах8Ь, Іп8Ьі_хВіх, Іпі_хСахР [1-4], що дозволило 
виявити ряд особливостей в динаміці електронних зон (точки 
кросоверу, нелінійні залежності ширини забороненої зони від складу 
сплаву та ін.). В даній роботі ми дослідили електронний 
енергетичний спектр вказаних сплавів методом емпіричного 
псевдопотенціалу в модифікованому наближенні віртуального 
кристалу, теоретично дослідили концентраційні та температурні 
залежності ширини забороненої зони.

Для розрахунку електронної зонної структури було 
розв’язано хвильове рівняння Шредінгера, в якому істинний криста-
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лічний потенціал був замінений на локальний псевдопотенціал. В 
методі емпіричного псевдопотенціалу ми розглядаємо лише перші 
чотири псевдопотенціальні форм-фактори, що зумовлено ефектом 
обрізання сильного остовного потенціалу. Зонна структура може 
бути знайдена з розв’язку відповідного секулярного рівняння з 
урахуванням спін-орбітальної взаємодії [5]. Для твердого розчину 
заміщення відповідно до наближення віртуального кристалу (VCA) 
та закону Вегарда стала ґратки і псевдопотенціальні форм-фактори 
сплаву АВі_хСх можна сконструювати у вигляді лінійних 
комбінацій:

ass = аАС*х + адв (1 -  х)
VSs= VAc*x + Vab (1 “  х), (1)

де asS? Vss - стала ґратки та форм-фактори твердого розчину 
заміщення. Рівняння (1) мають місце, якщо атоми В заміщаються 
атомами С або навпаки. Однак, внаслідок того, що синтез твердого 
розчину відбувається при порушенні умов термодинамічної 
рівноваги, атоми можуть зайняти чужі атомні позиції в ґратці 
(А<->В, С<->А), утворюючи антиструктурні дефекти. В модифікова
ному наближенні віртуального кристалу [6] форм-фактори атомів 
твердого розчину будуть залежати від ймовірності для кожного типу' 
атомів зайняти ту чи іншу позицію.

Рис.1. Залежність ширини забороненої зони ІПі-хОа^ь від складу х.

27



Ед, еВ ІпА8Х8Ь(і.х)

Р и с .  2.  К о н ц е н т р а ц і й н а  з а л е ж н і с т ь  

ш и р и н и  з а б о р о н е н о ї  з о н и  І п А 5 х $ Ь ( і - х )

При цьому симетричні 
форм-фактори не змінять
ся, а антисиметричні бу
дуть залежати від ймовір
ності формування анти- 
структурного дефекту для 
х = 0.5[7]. При цьому ми 
прийняли, що залежність 
ймовірності утворення 
антиструктурних дефектів 
від складу х є квадратич
ною.

Чисельні розра
хунки зонної структури 
були виконані по основ
них симетричних напрям
ках зони Бріллюена в 
базисі 137 плоских хвиль 
(секулярний детермінант 
з урахуванням спінових 
станів мав розмірність 
274x274). На рис. 1,2 
показані залежності ши
рини забороненої зони 
від складу твердих розчи
нів ІП]_хСах8Ь, ІпАвхЗЬі.х, 
розраховані в УСА та в 
модифікованому УСА 
(МУСА) при" ОК у 
порівнянні з експери
ментальними даними. 

Вплив температури на зонну структуру твердих розчинів заміщення 
Іп8Ьі_хВіх та 1П].хСахР був врахований згідно теорії Брукса-Ю [5] 
(рис.3,4). Порівнюючи отримані результати, можемо бачити, що 
.дефекти ґратки приводять до істотного відхилення від лінійності в

соФ
О)
ш

Р и с . З .  К о н ц е н т р а ц і й н а  з а л е ж н і с т ь  Е д  
Іп,_х С а х Р ві д с к л а д у  х
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поведінці ширини забороненої зони сплавів Іпі_хСах8Ь і ІпА5х8Ьі_х 
В останньому випадку утворюється мінімум при х»0.3 для Т=0 К 
(рис. 2), який з підвищенням температури зсувається у бік більших 
концентрацій і в даному підході пояснюється тим, що ймовірність 
формування антиструктурних дефектів у твердому розчині залежить 
крім усього іншого від концентрації х. В Іпі_хСахР на концентра
ційній залежності ширини забороненої зони (рис.З) отримано згин, 
який відповідає точці кросоверу, що спостерігалася експери
ментально [4]. Врахування наявності антиструктурних дефектів 
дозволило пояснити хід вказаних залежностей. Добре узгодження 
експериментальних залежностей з теоретично розрахованими дає 
підстави сподіватися, що вибрана модель коректно описує 
енергетичну зонну структуру напівпровідникових потрійних твердих 
розчинів заміщення. Вона є основою для подальшого аналізу та 
прогнозу їх оптичних властивостей та правильного підходу' до 
розв'язку технологічних задач для отримання більш досконалих 
матеріалів з потрібною шириною забороненої зони.
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Рис.4. Залежність ширини забороненої зони 1п8Ьі_хВіх від складу7 х.

X, %

29



СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Rogalski A. New Ternary Alloy Systems for Infrared Detectors.-  
Washington: SPIE Press, Bellingham, 1994.-- 359 p.

2. Jean-Louis A.M., Ayrault B., Vargas J. Propriétés des alliages 
InSb(i-X)Bix. II.Absorption optique // Phys.Stat.Sol.-1969.-34, № 1.- 
P.341-350.

3. Imai S., Adachi S. Optical constants of In(i_x)GaxSb ternary alloys: 
experiment and modeling // Jpn. J. Appl. Phys.-1993.- 32, N 9 A - 
P.3860 - 3865.

4. Joullie A., Alibert C. On the Г-Г and X-X transitons of the GaxIn(i_x)P 
alloys // J. Appl. Phys.- 1974- 45,№ 12.- P.5472-5474.

5. Cohen M.L. and Chelikowsky J.R. Electronic Structure and Optical 
Properties of Semiconductors.- Berlin: Springer-Verlag, 1988-264 p.

6 . Дмитриев А.П., Евлахов H.B., Фурман А.С. Расчет зонной 
структуры твердого раствора SiC-AIN методом псевдопотенциала 
// ФТТІ- 1996,-30, № 1 , - С. 106-117.

7. Дейбук В.Г. Розрахунок зонної структури твердого розчину 
InAsxSbi_x // УФЖ .- 1998.- 43, № 2 .-  C.230-232.

SUMMARY

DEIBUK V.G.
THE ELECTRONIC BAND STRUCTURE DYNAMICS OF 

AIHBV SUBSTITUTION SOLID SOLUTIONS
A band structure dynamics of ternary semiconductor 

AlhBV substitution solid solutions are investigated by the 
empirical pseudopotential method. Using the modified virtual- 
crystal approximation, in order to take into account antisite 
defects of lattice and temperature, the composition dependence of 
energy gap are studied. The results are in good agreement with 
experimental data available.
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УДК 546.71 і.49

ОСТАПОВ С Е. 

ДЕЯКІ ЗОННІ ПАРАМЕТРИ НАПІВПРОВІДНИКОВОГО 
ТВЕРДОГО РОЗЧИНУ Hgi_x.yCdxMnyTe

В даній роботі розглянуто простий метод розрахунку ши
рини забороненої зони твердого розчину Hgi_x_yCdxMnyTe. 
Отриманий емпіричний вираз для ширини забороненої зони 
Hgi-X-yCdxMnyTe добре співпадає з експериментальними 
даними та з розрахунками інших авторів. З використанням 
отриманої формули k-р методом проведено обчислення 
концентрації власних носіїв, рівня Фермі та ефективної маси 
електронів у даному матеріалі. Запропоновано емпіричні 
формули для обчислення ширини забороненої зони та 
концентрації власних носіїв у даному матеріалі.

Тверді розчини HgCdTe (KPT) володіють рядом унікальних 
фізичних та електрооптичних властивостей, що робить їх дуже 
корисними для створення детекторів інфрачервоного випроміню
вання середньо- та далекохвильового діапазонів. Однак, їх 
широкому застосуванню перешкоджає нестабільність КРТ з часом, 
причиною якої є досить сильна різниця атомних радіусів Cd і Hg. 
Стабільність КРТ можна підвищити, замінивши Cd, навіть частково, 
на речовину з атомним радіусом, що ближче підходить до атомного 
радіусу Hg. Такою речовиною можуть бути, наприклад, Мп або Zn.

Не дивлячись на всю перспективність матеріалів типу 
Hgi-x-yCdxMnyTe (КМРТ), який має дуже цікаву рису -  можливість 
окремого керування шириною забороненої зони, змінюючи вміст 
Cd, і магнітних властивостей, змінюючи концентрацію Мп, їх зонні 
параметри недостатньо добре вивчені. В першу чергу це стосується 
ширини забороненої зони.

Традиційний метод розрахунку зонних параметрів складних 
напівпровідникових твердих розчинів, який вже став класичним, 
запропонований Уільямсом [1]. В цьому методі складний твердий
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розчин представляється як сукупність трьох потрійних розчинів з 
відомими зонними параметрами. Однак, цей метод розрахунку, на 
наш погляд, відносно складний, і не дає можливості отримати 
простих зручних в користуванні результатів.

Існує більш простий метод розрахунку зонних параметрів 
вказаних матеріалів, який запропоновано в роботі [2]. Перевагами 
цього методу є простота обрахунку, а результати можна отримати у 
вигляді простої емпіричної формули, яка зручна в користуванні. 
Суть цього методу полягає в наступному

Чотирикомпонентний твердий розчин Ь ^ 1_х_уСсіхМПуТе 
можна уявити як сукупність двох: Н§і_иСсіиТе та Н^і_чуМшдЛГе. Тоді 
будь-який зонний параметр Н§і _х_уСс1хМпуТе (наприклад, ширину 
забороненої зони) можна розрахувати за допомогою простої 
формули:

Е в№ гСбхМпуТе)=0.5 Е§(Н8 і .иСсіцТе)+0.5 Ео і ̂ МпшТе), (1)

де и=2х, w=2y, г=1-х-у. Використовуючи емпіричні формули для 
ширини забороненої зони (ШЗЗ) Н^і_иСс1иТе [3]та В ^і^М пиТе [4], 
ми отримали за допомогою формули ( 1) такий вираз для ширини 
забороненої зони Ь^і_х_уСс1хМпуТе:

Е5(х,у,Т)=-0.302+5.125-1'0-4Т-(х+2.287у)-10-Зт+1.93(х+2.197у)-
-1.62(Х2+2.728у2) +0.272(12.235хЗ-уЗ). (2)

Точність (2) перевірялась порівнянням із роботами
С.Такеями і У. Дебської [5]. Результати порівняння подано на рис.1. 
Як видно з рисунка, розрахунки добре співпадають з 
експериментальними даними [5].

Таким чином, даний метод розрахунку можливо 
використовувати для обчислення зонних параметрів складних 
напівпровідникових твердих розчинів. Більше того, отримані 
результати у вигляді емпіричної формули (2) придатні для 
проведення подальших досліджень, наприклад, концентрації 
власних носіїв, ефективних мас і інших, де потрібне знання ШЗЗ 
матеріалу.
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У
Рис. 1. Залежність ШЗЗ КМРТ від вмісту Mn.

Точки -  експеримент з роботи [5]. Криві -  розрахунок за формулою (2).

За допомогою k-p-методу з використанням формули (2) нами було 
проведено розрахунки концентрації власних носіїв, рівня Фермі та 
ефективної маси електрона. Оскільки зона провідності і валентні 
зони КМРТ непараболічні, до розрахунку було залучено модель 
Кейна. Детально метод розрахунку для подібного матеріалу HgMnTe 
викладено у [4].

Результати проведених розрахунків подано на рис.2. З 
аналізу рисунка видно, що КМРТ складу х=0.14;у=0.03 за своїми 
характеристиками дуже подібний до КРТ складу х=0.2, що успішно 
застосовується для виготовлення фотоприймачів інфрачервоного 
випромінювання далекого 14 діапазону. КМРТ практично всіх 
складів ('яа виключенням х=0.14;у=0.03) залишається невиродженим 
при температурах Т>150К.

Порівняння з експериментальними даними роботи [6| також 
вказує на те, що результати розрахунку добре співпадають з даними 
холлівських вимірів.
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Т, к
Рис.2. Температурна залежність концентрації вільних носіїв у КМРТ.

Точки - експериментальні дані з роботи [6].

Було також проведено розрахунки ефективної маси 
електронів у КМРТ, яка також виявилася близькою до такої у КРТ.

Оцінки непараболічності енергетичних зон КМРТ, що 
визначаються відмінністю між точним значенням маси та її 
параболічним еквівалентом, показують, що вона не перевищує 30%. 
Це дає нам можливість застосувати параболічне наближення для 
описання концентрації власних носіїв досліджуваного матеріалу.

На основі виконаних досліджень за допомогою методу 
найменших квадратів нами було отримано таке емпіричне 
співвідношення для концентрації власних носіїв КМРТ: 
пі(х,у,Т)=(4.916+5.7*10-ЗТ- і .271 (х+1.1 у)-(0.045уТ+ 72.46у2)х

х 10 HEgO-75 т  1.5 exp(-Eg/2kT); (3)
яке справедливе в діапазоні 0< х<0.5; 0.03<у<0.18; 50К<Т<350К.
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SUMMARY

OSTAPOV S.E.

THE SEVERAL BAND PARAMETERS OF THE 
Hgl_x_yCdxMnyTe SOLID SOLUTION

The theoretical and experimental investigations of the main 
zone parameters of the quaternary solid solution HgCdMnTe are 
represented in the given paper. As a result of these investigations 
the empirical formulas for the energy gap width and intrinsic 
carrier concentration in the wide range of the temperature and 
compositions are suggested. The results of the theoretical 
calculations agree well with the experimental data.
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УДК 548.734

СТЕЦЬКО Ю.П.

ТРИХВИЛЬОВА ДИФРАКЦІЯ РЕНТГЕНІВСЬКИХ 
ПРОМЕНІВ В КОВЗАЮЧІЙ ГЕОМЕТРИ: ПРЯМЕ 

ВИЗНАЧЕННЯ ТРИПЛЕТНИХ ФАЗОВИХ ІНВАРІАНТІВ

На основі динамічної теорії проведено чисельний 
розрахунок кутових та спектральних розподілів коефіцієнтів 
відбивання дзеркально дифрагованих хвиль у випадку 
трихвильової ковзаючої рентгенівської дифракції. Показано, 
що форма розподілів коефіцієнтів відбивання однозначно і 
неперервно залежить від значення триплетного фазового 
інваріанта. Розроблено теоретичні основи методу визначення 
величини триплетного фазового інваріанта для тонких 
приповерхневих шарів монокристалів.

Класичний рентгеноструктурний аналіз грунтується на 
інформації, яка одержується з двохвильової дифракції. Втрата в 
цьому випадку фазової інформації призводить до виникнення 
фазової проблеми, що полягає у неможливості прямого визначення 
відносних фаз структурних амплітуд відбивань. На відміну від 
двохвильової, багатохвильова дифракція чутлива до співвідношень 
між структурними амплітудами відбивань. В останній час з'явилася 
серія робіт (огляд представлено в [1]), присвячених як впливу фаз 
відбивань на характер явищ багатохвильової дифракції, так і 
розробці прямих методів експериментального визначення величини 
фазових інваріантів. Розглянуті роботи присвячено традиційним 
випадкам дифракції із традиційними глибинами І ~ 1-И0 мкм 
проникнення променів в кристал. Тому запропоновані в них методи 
визначення величини фазового інваріанта можна віднести до 
об’ємної частини монокристалів. Останнім часом підвищився 
інтерес до вирощування та вивчення кристалічних систем з 
неоднорідною по глибині структурою. Це вимагає розробки
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аналогічних методів для тонких приповерхневих шарів кристалів, в 
яких виключається можливість накладення інформації, що надхо
дить від більш глибоких шарів. Гранично мала глибина 10-і-100 нм 
проникнення випромінювання в кристал досягається в ковзаючій 
геометрії дифракції, коли площина, що відбиває перпендикулярна до 
поверхні кристалу, а кути входу променів в кристал і виходу з нього 
близькі до кута повного зовнішнього відбивання. В роботі [2] була 
вивчена фазова чутливість трихвильової ковзаючої дифракції і 
продемонстрована можливість визначення величини триплетного 
фазового інваріанта із кутових розподілів інтенсивності дзеркальних 
хвиль. Однак, відсутність якісних відмінностей для цих розподілів 
ускладнює розробку ефективних методів визначення фазових 
інваріантів.

В загальному випадку багатохвильової дифракції неможливо 
отримати аналітичне рішення задачі знаходження амплітуд 
дифрагованих хвиль. Тому представлені теоретичні дослідження 
трихвильової дифракції проведено за допомогою чисельних 
розрахунків за алгоритмом, запропонованим в [3]. Розгляд методики 
визначення триплетних фазових інваріантів для тонких 
приповерхневих шарів ми проведемо на прикладі трихвильової 
конфігурації 8і (000, 440, 404) із використанням лінійного ті-поляри- 
зованого випромінювання, коли електричний вектор лежить у 
площині відбивання (440). Як було відзначено в [3], особливістю 
багатохвильової взаємодії рентгенівських променів в ковзаючій 
геометрії є випадковий характер її реалізації. Тому в даній роботі 
розрахункові дослідження проведені для різних значень довжини 
хвилі падаючого випромінювання. В якості точної умови реалізації 
багатохвильової дифракції 8=0, де 8=(^м— -̂)А*М - спектральний 
параметр, взято умову приналежності багатохвильової точки 
Лорентца до площини конфігурації. Довжина хвилі, що задовольняє 
цій умові Ам =0.16628 нм. Представлення коефіцієнтів відбивання 
зв'язане з одним з можливих способів спектрального сканування 
багатохвильової області, який запропоновано в [3]. На кристал під 
деяким фіксованим кутом фо в межах області повного зовнішнього 
відбивання падає пу'чок, що колімований по куту фо і розбіжний по
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Рис.1 Коефіцієнт відбивання Л44о(5', о̂)-Криві 1 -  8 відповідають 
/?440 = 0.16,0.14,0.12,0.1,0.08,0.06,0.04,0.02.

азимутальному куту еро. Азимутальним кутом є кут обертання 
кристалу навколо нормалі до вхідної поверхні кристалу. В 
розрахунках фо =| хоі Дє Х0 -  Фур ’є-компонента поляризованості 
кристалу. На рис. 1 представлено результати обчислень спектрально- 
кутового розподілу К44о($,Фо) для значень триплетного фазового 
інваріанта Фз=0. Триплетний фазовий інваріант визначено як Фз= 
^440 + Ф404 + ^ 0445 де останн* є фазами структурних амплітуд 
відбивань, що входять до складу трихвильової конфігурації. Початок

5 (1 0 ’5)
Рис.2 Коефіцієнт відбивання Ф3). Криві 1 -  8 відповідають

/Іно = 1.2, 1.1, 1,0 .9 ,0 .8 ,0 .7,0.6,0.5.
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координат еро =0 відповідає випадку^ коли кут виходу дзеркально 
дифрагованої хвилі дорівнює нулю. Як видно область трихвильової 
взаємодії в даних координатах характеризується двома напрямками, 
один з яких паралельний до спектральної осі 5, а другий нахилений 
до неї під деяким кутом, таким що Дфо = Л 5 ( ^ О0 +^040), Де 0440 і 
0 4О4 - кути дифракції. Відхід від положення 8 = 0 відповідає 
переходу з трихвильової області до двохвильової. На рис.2 
представлено напівінтегральні криві Я44о($,ФзИК44о($,Фз,Фо)<іфо 
при неперервній зміні значення триплетного фазового інваріанта 
Значення 1*440(5,Фз) нормовано на відповідне значення для 
двохвильової дифракції. На рис. 1 і 2 спостерігається повна аналогія 
фазової залежності профілів трихвильових піків, при спектральному 
скануванні дозволеної дзеркально дифрагованої хвилі з фазовою 
залежністю профілів трихвильових піків, що виникають при 
азимутальному скануванні дозволеного відбивання в схемі 
експерименту' Реннінгера. Для значень Фз=0 та Фз=тс спостерігається 
зворотній порядок слідування локального мінімуму' та максимуму-, в 
той час як для Фз=-ті/2 домінує ослаблення (АиАіеІІш^), а для 
Фз=тс/2 підсилення (ит\уе§ап^ип§) двохвильової інтенсивності. З 
рис.2 видно, що форма профілю піку дзеркально дифрагованої хвилі 
є однозначною та неперервною функцією значення фазового 
інваріанта.

З викладеного вище випливає суть методики визначення 
значення триплетного фазового інваріанта для тонких приповерх
невих шарів монокристалів. Вона зводиться до експериментального 
виміру профілю піку Іе(8) і його порівняння із профілями Ір(8,Фз), 
обчисленими для різних значень триплетного фазового інваріанта. 
Критерієм правильності визначення значення триплетного фазового 
інваріанта може служити умова мінімізації параметру Р(А5,Фз)=

[Іе(5)-1р(8+Д8,Фз)]2 <15. При розрахунках структурні амплітуди 
відбивань, що входять до складу трихвильової конфігурації 
вважаються відомими із інтенсивностей двохвильових відбивань. 
Профіль піку Ір(5,Фз) обчислюється на основі ї*н(5,Фз) з 
урахуванням реальних спектральних та кутових характеристик
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пучка, що падає на кристал. Більш просто задача визначення 
величини триплетного фазового інваріанта вирішується у випадку 
центросиметричної структури приповерхневого шару, ß  цьому 
випадку одне з двох можливих значень, Ф3 = 0 або к, що може 
приймати інваріант, визначається з асиметрії трихвильового піку - 
за порядком слідування локального мінімуму та максимуму.

Таким чином, на основі чисельних розрахунків кутових та 
спектральних розподілів коефіцієнтів відбивання дзеркально 
дифрагованої хвилі у випадку трихвильової ковзаючої дифракції 
запропоновано метод визначення величини триплетного фазового 
інваріанта для тонких приповерхневих шарів монокристалів.
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SUMMARY

STETSKO Yu. P. 
THREE-WAVE X-RAY DIFFRACTION IN GRAZING 

GEOMETRY: DIRECT DETERMINATION OF TRIPLET 
PHASE INVARIANTS

Numerical calculation of angular and spectral reflection 
distributions of the specularly diffracted waves in the case of 
three-wave grazing-incidence X-ray diffraction is carried out 
using the dynamical theory. The shapes of reflection distributions 
are shown to be uniquely and continuously dependent upon the 
value of the triplet phase invariant. A method for calculating the 
value of the triplet phase invariant is developed for thin surface 
single ciystal layers.
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УДК 621.315.592

СТОЛЯРЧУК І Д

МАГНІТОФОТОЛЮМІНЕСЦЕНТНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 
МІКРОКРИСТАЛІВ НАПІВМАГНІТНОГО 

НАПІВПРОВІДНИКА СсІ^МпЛе

Приведені результати низькотемпературних магнітофото- 
люмінесцентних досліджень мікрокристалів напівмагнітного 
напівпровідника Сс1і_хМпхТе, диспергованих у полімерні 
матриці. В магнітних полях до 7 Тл спостерігається довго
хвильовий зсув спектру фотолюмінесценсії, що пояснюється 
обмінною взаємодією спінів зонних носіїв з магнітними 
моментами іонів Мп"+. Встановлено, що “червоний’' зсув лінії 
фотолюмінесценсії характеризується залежністю, відмінною 
від Бріллюенівської функції В5/2, яка застосовується до 
простих іонів Мп2д в об’ємних кристалах і пояснюється зрос
танням ролі пар та антиферомагнітної взаємодії між іонами 
Мп. Методом селективного збудження виявлено існування 
екситонного магнітного полярону та встановлено енергію 
полярону для мікрокристалів Ссіі.хМпхТе з концентрацією 
магнітної компоненти х=0.10; 0.15 та середнім радіусом 50 нм.

Дослідження напівпровідникових структур пониженої 
розмірності займає вагоме місце в сучасній фізиці напівпровідників. 
Особливо це стосується квазінульвимірних структур: мікро- чи нано- 
кристалів на основі напівмагнітних напівпровідників АПі_хМпхВу1. 
Перші публікації по дослідженню оптичних та магнітооптичних 
властивостей таких структур появились зовсім недавно [1-4]. Саме в 
цих роботах повідомляється про одночасне співіснування 
квантоворозмірного ефекту та обмінної взаємодії між зонними 
носіями та локалізованими моментами іонів Мп. В даній роботі 
приведені результати магнітофотолюмінесцентних досліджень 
мікрокристалів Сбі_хМпхТе, диспергованих у полімерні матриці.

Об’єктами досліджень були полімерні плівки, в об єм яких
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вводилась деяка кількість нанокристалів. Попередньо вирощені 
методом Бріджмена об’ємні кристали Сс1і.хМпхТе (з х=0.10, 0.15) 
механічно подрібнювались на протязі 10 год. З метою зменшення 
дисперсії за розмірами, водні розчини мікрокристалів центри
фугувались на центрифузі УАС-601. В якості полімера-стабілізатора 
використовувався технічно чистий желатин або полівініловий спирт. 
Для повної кристалізації розчин витримували при кімнатній 
температурі на протязі 72 годин. Отримані таким методом полімерні 
плівки з введеними нанокристалами були стабільні на протязі 
тривалого періоду часу.

Для підтвердження мікрокристалічної структури отриманих 
плівок та для визначення дисперсії мікрокристалів по розмірах, 
проводились електронографічні дослідження на трансмісійному 
електронному мікроскопі УЕМВ-100В з роздільною здатністю 7 А 
[4]. Спектри магнітофотолюмінесценсії записувались при темпе
ратурі 1.6 К та в магнітних полях до 7 Тл.

На рис. 1 зображено спектр фотолюмінесценсії мікро
кристалів Cdo.85Mno.15Te диспергованих у желатинову матрицю. 
Енергія збудження складала 1.924 еВ. Лінію при 1.82 еВ можна 
ідентифікувати переходом локалізованих екситонів у напів- 
магнітному напівпровіднику Cdl_xMnxTe. Напівширина смуги 
люмінісценції складає 23.6 меВ. Як видно з рисунку, при прикла
денні зовнішнього магнітного поля спостерігається довгохвильовий 
зсув структури та зменшення напівширини смуги до 12.3 меВ.

Проведені дослідження ДЛЯ мікрокристалів Cdo.9Mno.1Te, при 
однаковому енергетичному положенні екситонного переходу, 
демонструють аналогічну картину, але напівширина смуги 
люмінесценції зменшується в порівнянні із зразком Сбі.хМпхТе з 
концентрацією х=0.15 (19.3 меВ при В=0Тл та 11.7 меВ при В==7Тл).

Така поведінка може бути пояснена зменшенням кількості 
іонів Мп2  ̂ що містяться в мікрокристалах та взаємодіють з 
екситонами. Виявлений “ червоний “ зсув спектру люмінесценсії у 
магнітному полі носить лінійний характер і відхиляється від 
залежності, подібної до Бріллюенівської функції В5/2, яка застосо
вується до простих іонів Мп2+ у об’ємних кристалах. Цей результат
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вказує на зростання ролі пар та антиферомагнітну взаємодію між 
іонами Мп2", суттєвішу в мікрокристалах ніж в об’ємних 
напівпровідниках.

Е, еВ

Рис.1. Спектр фотолюмінісценції мікрокристалів Cdo.85Mno.15Te 
при температурі Т=1.6К: суцільна лінія -  В=0Тл, штрихова -  В=7Тл.

Зменшення напівширини смуги люмінесценції в магнітному 
полі, може бути доказом, як і для об’ємних напівпровідників, 
подавления магнітного полярону в магнітному полі [5]. З цією 
метою методом селективного збудження було перевірено існування 
магнітного полярону в мікрокристалах Cdi.xMn.xTe. Проведені 
експериментальні дослідження дозволили встановити енергію 
екситонного магнітного полярону (ЕМП) для нанокристалів 
Cdo.85Mno.15Te ЕРоі=14 меВ та для мікрокристалів Cdo.9Mno.1Te -
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ЕроРІІ меВ. Впевненим доказом існування ЕМП є зображений на 
рис.2 спад енергії полярона в магнітному полі. Починаючи з полів 
близько 2 Тл магнітний полярон подавлюється до 85%. Отримані 
експериментальні дані добре узгоджуються з даними, отриманими 
для епітаксійного шару СсІМпТе [6] та теоретичними обчисленнями
[7].

В, Тл

Рис. 2 Залежність енергії екситонного магнітного полярону мікрокристалів 
Cdo.85Mno.15Tc від величини зовнішнього магнітного поля при 1.6 К.

Проведені магнітофотолюмінесцентні дослідження дозво
лили встановити зростання ролі пар та антиферомагнітної взаємодії 
між іонами Mn2h , суттєвішу в мікрокристалах ніж в об’ємних 
зразках, та визначити енергію екситонного магнітного полярону для 
мікрокристалів Cd].xMnxTe з концентрацією магнітної компоненти 
х=0.10 та х=0.15 та середнім радіусом 50 нм.
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SUMMARY

STOLYARCHUK ID
MAGNETOPHOTOLUMINESCENCE STUDIES OF CdlxMnxTe 

SEMIMAGNETIC SEMICONDUCTOR MICROCRYSTALS
Magnetophotoluminescence study o f Cdi_xMnxTe micro- 

crystals embedded in polymer matrix at low temperatures has 
been presented. In magnetic field up to 7 T shift of the 
photoluminescence structure towards long wavelenghts was 
observed, because o f the exchange interaction of the band 
electrons and hole spins with the magnetic moments of Mn2f ions.
The spectral ’’red” shifts could not be explained by the Brillouin- 
like function B5/2 due to single Mn ions in bulk crystals and 
suggested that the role pairs and the antiferromagnetic interaction 
between the Mn2+ ions are more significant in inicrociystals. By 
the selective excitation spectroscopy the cxcitonic magnetic 
polaron effect has been revealed in the Cdi.xMnxTe microcrystals 
with manganese content o f x= 0 .10; 0.15 and average radius of 50nm.
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РАДЕВИЧ Я.І., СЛОБОДЯН В.З. ОРЛЕЦЬКИЙ І.Г.

ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕРМОМАГНІТНИХ 
ЕФЕКТІВ В Іп8Ь<Ссі>

УДК 621.315.592

Проведено дослідження гальваномагнітних та термо
магнітних ефектів у інтервалі температур 80-400 К для зразків 
ІпБЬ р-типу, легованих гадолінієм в інтервалі концентрацій 
5-10і5-ЮІ8см_3. Експериментальні дослідження ефект>' 
Нернста-Етгінгсгаузена проводилось двома альтернативними 
методами. Для всіх зразків ІпБЬ<СсІ> на температурних 
залежностях спостерігався максимум коефіцієнта 0  в області 
інверсії магнітотермо-е.р.с, а коефіцієнт Бд в цій області 
змінює знак.

Дослідження кінетичних ефектів в Іп8Ь<СсІ> проводилось по 
комутаційній методиці та по методиці плавної розгортки магнітного 
поля [1-3] на комп'ютеризованій установці за спеціально складеними 
програмами. Температурні залежності питомого опору та 
коефіцієнта Хола для двох зразків з різними концентраціями 
домішки гадолінію приведені на рис. 1.

Дослідження ефекту Нернста-Еттінгсгаузена проводилось 
двома альтернативними методами, в яких (} і Бд виражаються через 
поле Нернста-Еттінгсгаузена Eq, магнітне поле В, градієнт темпера
тури УТ та густину струму до короткого замикання торців зразка 
наступним чином:

Ед =(} У Т х В ( о

~  Іо х  ® (2)
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Рис. 1. Температурні залежності коефіцієнту Хола R та питомого опору р 
для зразків InSb<Gd> з концентраціялш:

] - Nod = 2,12'1017см'3; 2 - N0<i = 3,52-10,scm'3;

Експериментальні дослідження термомагнітних ефектів 
зручно розділити на такі дві групи:

а) іц = 0; Vц =Уа (В); V I ^ ( В ) ;  3)

де Уч(В) =  0 - а ~ В ;  (4)

а у ( В )  =  ^ ;  (5)д т
')ц - результуюча густина струму, що протікає через торці зразка; Уц - 
різниця потенціалів між торцями зразка; V I - різниця потенціалів 
між холівськими контактами; а - ширина зразка; 1 - довжина зразка; 
ДТ - різниця температур на торцях зразках; В - величина індукції 
магнітного поля; (} - коефіцієнт Нернста-Еттінгсгаузена; (Ху(В)- 
магнітотермо-е.р.с.

б) V,, = 0; іц=іо(В); УХ = У8(В); (6)

де У5(В) = % ^-В; (?)
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« і ( В )  =  ^ ;  ( 8 )

jo - струм короткого замикання торців зразка; Ь - товщина зразка; 83 
- поперечний термомагнітний коефіцієнт; а^В ) - магнітотермострум 
короткого замикання.

Крім того, по аналогії з коефіцієнтом 88, для сигналів (В) 
введено новий коефіцієнт який визначається із співвідношення:

£>а -Іц
УЧ(В) = - ^ В .  (9)

Із (2,7,9) видно, що коефіцієнти 8Ч і 83 мають ту ж саму 
розмірність, що і коефіцієнт Хола Я. На відміну від ефекту Хола, в 
якому струми носіїв різних знаків орієнтовані в одному напрямку, в 
ефекті Нернста-Еттінгсгаузена внутрішні дифузійні струми носіїв 
різних знаків направлені в протилежних напрямках, різниця яких
ІО = Ордиф "ІпдифІ компенсується дрейфовими струмами носіїв заряду
ІО = [ірдрейф+іпдрейфі- При цьому для основних носіїв дифузійний та 
дрейфовий струми орієнтовані в протилежних напрямках, а для 
неосновних носіїв, як дифузійний так і дрейфовий струми
орієнтовані в одному напрямку. Це приводить до появи адцитивного
Sqa та диференціального вкладу в коефіцієнт Sq в області 
змішаної провідності:

= Зча -  8ча . (Ю)

В області одного типу провідності коефіцієнт Sqa=0.
Під час короткого замикання торців зразка, дрейфові струми 

протікатимуть за межами зразка і створюють у зовнішньому полі
струм короткого замикання )о. У зразку залишаться дифузійні 
струми )п диф і диф орієнтовані в різних напрямках. Ця ситуація 
нагадує ефект Хола з тим вийнятком, що в ефекті Хола струми 
основних і неосновних носіїв орієнтовані в одному напрямку. Це 
дозволило нам розрахувати коефіцієнти 83, Sqa і Sq і Sq[ аналогічно 
розрахунку коефіцієнта Хола Я:
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с _  Рра рМф + ^па п^п
Ос — І (11)

_ 2<зп -сТр(Рр|і,р +РпМ,п)
ца 'у 5

(®р ~ ® п Ж  + °р)
ОрДЦр

Ф ? ’
(®р + с п Г

(12)

( 13)

0»п — пеИ-п? — РеИ-р ?
де Рп і Рр - термомагнітні фактори відповідно для електронів і дірок, 
які залежать від механізму розсіювання; |іп і Рр - дрейфові рухли
вості носіїв заряду; п - концентрація електронів; р - концентрація 
дірок; Др.р - різниця рухливостей між дрейфовими і дифузійними 
основними носіями.

На температурних залежностях коефіцієнта (3 (рис.2) для 
всіх зразків Іп8Ь<Осі> спостерігався максимум в області темпе
ратури інверсії а(В). В цій же області температур спостерігається 
зміна знаку 8Ч і 83 (рис.З.).

Дослідження коефіцієнтів 8ц і 85 має ряд переваг як 
експериментального, так і теоретичного характеру порівняно з 
коефіцієнтом (2:
1. Точність вимірювання І0 значно вища від точності виміру У Т.
2. Фізичною першопричиною виникнення Ец є відхилення внутріш

ніх струмів носіїв, які виражаються простіше через величину І0 
ніж УТ.

3. В області змішаної провідності коефіцієнт Бц в слабому 
магнітному полі має значно простіший аналітичний вигляд в 
порівнянні із коефіцієнтом (2, що дозволило значно точніше 
визначити характеристики носіїв і їх поведінку для різних 
концентрацій домішки Осі в Іп8Ь.
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InSbCd>

Рис.2. Температурні залежності коефіцієнтів S і SK3 для зразків InSb<Gd> з 
концентраціями: 1 - NGd = 2,12-1017см'3; 2 - NGd = З,52*1015см'3.

Q 3cm2/k'c

Рис.З. Температурні залежності коефіцієнтів Q та а(В) для зразків 
InSb<Gd> з концентраціями: 1 - NGd = 2Д2*1017см‘3; 2 - NGti = 3,52-1015СхМ'3.
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SUMMARY

RADEVICH Ya. I., SLOBODYAN V.Z., ORLETSKY I.G.

THE INVESTIGATION OF THERMOMAGNETIC EFFECTS IN
InSb<Gd>

Studies of galvanomagnetic and thermomagnetic effects in 
temperature range o f 80-400 К for InSb samples doped with 
gadolinium having 10 l(M 0 ^  cm ^  concentration have been 
carried out. Nernst-Ettingshausen effect investigations were 
fulfilled by two alternative methods. For all InSb<Gd> samples in 
the temperature dependences there was observed the maximum of 
coefficient Q in the region of inversion temperature of magneto- 
thermo e.m.f. a(B ). Sign change of Sq coefficient was also 
watched in this temperature interval.
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УДК 537.311.33

РОМАНЮК О С.

РЕЛАКСАЦІЙНІ ЕФЕКТИ В СЕЛЕНІДІ РТУТІ 
ЛЕГОВАНОМУ ГАДОЛІНІЄМ

Одержані монокристали С<і,Н§і .^е  (0<х<0,01) та 
досліджені їх електричні, гальваномагнітні властивості, 
спектри електронного спінового резонансу (ЕСР) в темпе
ратурному інтервалі 77-400 К та магнітних полях до 1,6 Т. 
Вперше встановлено, що електричні та гальваномагнітні 
властивості зразків залежать від швидкості їх охолодження, 
причому провідність в області низьких температур змінюється 
майже на порядок, а холівська рухливість значно перевищує 
рухливість для нелегованих зразків з такою ж концентрацією 
носіїв. При охолоджені зразків з різною швидкістю зміню
ється характер залежності коефіцієнта Хола як від темпе
ратури так і магнітного поля. Дослідження спектрів ЕСР 
дозволили встановити, що структура спектру, що спостері
гається, теж залежить від швидкості охолодження досліджу
ваного зразка, зміна якого пов’язується із коагуляцією іонів 
всі в Ос1хН£і_х8е, щ о  виникає в результаті зміни деформації 
гратки з температурою.

Відомо, що введення атомів з незаповненою сі-оболонкою в 
діамагнітну матрицю телуриду і селеніду ртуті приводить до цілого 
ряду нових явищ, невластивих для звичайних напівпровідників, і є 
цікавими як з чисто теоретичної так і практичної точок зору [1-6]. 
Що стосується експериментальних досліджень безщілинних та 
вузькозонних напівпровідників А2В6, в діамагнітній матриці яких є 
атоми, що мають незаповнену Р-оболонку, то вони практично не 
представлені в періодичній літературі. Електронна структура 
рідкоземельного центру заміщення в бінарному напівпровіднику в 
рамках локального іонного зв’язку має такий набір енергетичних 
рівнів: заповнені 4£-стани нижче валентної зони; електронна пастка

52



біля дна зони провідності, діркова пастка в нижній половині 
забороненої зони. Два останні стани сформовані з орбіталей атомів 
основної гратки. Крім вказаних, можуть існувати резонансний 
заповнений рівень у валентній зоні і резонансний врівень в зоні 
провідності [7].

Така електронна структура рідкоземельних елементів (РЗМ) в 
сполуках А3В5 приводить до значної внутрішньоцентрової 
люмінесценції, яка знайшла застосування в розробці світлодіодів, 
лазерів та інших пристроїв [8]. В той же час при низьких 
концентраціях РЗМ виступають в якості гетера фонових домішок, 
концентрацію яких можна понизити на 3-4 порядки при збільшенні 
на порядок їх рухливості [9]. Тому виникає науковий інтерес до 
експериментальних досліджень селеніду ртуті легованого РЗМ, 
оскільки саме в селеніді ртуті виявлено цілий спектр аномальних 
властивостей при легуванні Зсі-елементами. З іншого боку легування 
І^ Б е  РЗМ елементами можливо дозволить понизити концентрацію 
носіїв, або навіть змінити тип провідності, оскільки, до цього часу 
селенід ртуті р-типу провідності не отриманий.

В даній роботі вперше проведені дослідження електричних, 
гальваномагнітних властивостей, а також спектрів ЕСР на зразках 
СсіхЬй*].х8е в інтервалі складів 0<х<0,01 і температурній області 77- 
400 К. Гадоліній вибраний в якості домішки, як єдиний представник 
сімейства церію, електронна структура якого враховує існування на 
5сі-орбіталі одного електрона і в чистому вигляді володіє 
феромагнітними властивостями.

Монокристали Сс1хР^і_х8е отримували з елементів методом 
вертикальної направленої кристалізації в графітизованих кварцових 
ампулах при швидкості росту 1,2 мм/год і градієнті температур на 
границі кристалізації «ЗО К/см. В якості вихідних компонент 
використовували селен ОСЧ-22-4, ртуть марки Р6 і дистилят 
гадолінію ГдМД-2Д. Для вимірів використовували зразки розмірами 
1,5x2,5x10 мм3, вирізані із злитків перпендикулярно напрямку росту. 
Після механічної обробки зразки хімічно полірували розчином 
брому в метиловому спирті. В якості контактів використовували 
мідні дротинки діаметром 0,10 мм, припаяні до зразка індієм.
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Дослідження спектрів ЕСР проведені на радіоспектрометрі з
робочою частотою «36,04 ГГц.

Температурні залежності коефіцієнту Хола зразків СсіхН§і_х8е
(х=0.01) представлені на рис.1.

Рис. 1.Температурні залежності коефіцієнта Хола зразків всіо.оі^о^е.
1-охолоджені до 77 К на протязі ЗО хвилин;

2- охолоджені безпосереднім занурюванням в рідкий азот.

Як видно з рисунку, при охолоджені зразка від 300 К до 77 К 
на протязі 30 хвилин, залежність Я(Т) має вигляд (крива 1), тобто до 
температури 200 К, Я- слабо змінюється з температурою, а при 
подальшому збільшенні Т, Я- збільшується. Якщо цей же зразок 
охолодити безпосереднім зануренням в рідкий азот, то залежність 
ІІ(Т) має дещо інший вигляд (крива 2), тобто в цьому випадку К не 
залежить від температури.

На рис.2 представлені температурні залежності рухливості і 
провідності для цих же зразків (р- криві 1,2; а- криві 3,4). Видно, що 
температурна залежність рухливості р для зразків охолоджених з 
різною швидкістю однакова, і аналогічна залежності ’’чистого”
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селеніду ртуті, причому значення її в низькотемпературній області 
значно вищі. При охолодженні зразка на протязі ЗО хвилин від 300 
до 77 К провідність збільшується в низькотемпературній області 
майже на порядок (крива 3).

Рис.2. Температурні залежності електропровідності та холівської 
рухливості зразків Осілої ц -1,2 ; ст -3,4; 1,3 - охолоджені до 77 К на
протязі 30 хв.; 2,4 охолоджені безпосереднім занурюванням в рідкий азот.

Виявилось, що польова залежність коефіцієнту Хола має 
різний характер в залежності від швидкості охолодження (рис.З). 
Якщо зразок охолоджувати порівняно повільно (на протязі ЗО хв.) то 
Я(Н) має вигляд (крива 1), тобто з ростом Н величина Я 
збільшується. При швидкому охолодженні зразка Я не залежить від 
Н (крива 2). Аналогічні залежності р(Т), а(Т), ЩТ) характерні і для 
зразків І - ^ е ,  що містять Ссі з концентраціями 5-Ю19 см'3, Ю20 см°

Відмітимо, що різні значення Я(Н) спостерігаються при 
охолодженні зразка без магнітного поля і охолодженні його в різних 
магнітних полях.

о

0 2 4 6 8 10 Ю3/Т
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О 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 Н,Т
Рис.З. Залежність коефіцієнта Хола від магнітного поля при 77 К 

для Сс1о,оіН&),993е. охолоджені до 77 К на протязі 30 хвилин; 2- охолоджені 
безпосереднім занурюванням в рідкий азот.
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Рис.4. Залежність коефіцієнта Хола від магнітного поля при 77 К 
для Р^8е:Ссі Ксм=5-1019см'3: 1-охолоджені до 77 К на протязі ЗО хвилин;
2- охолоджені до 77 К на протязі ЗО хвилин при Н=0,18 Т; 3- охолоджені до 
77 К на протязі ЗО хвилин при Н=1,2 Т.
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В якості прикладу на рис.4 представлена залежність Я(Н) 
зразка HgSe:Gd з N^=5- 1019 см'3, охолодженого без магнітного поля 
(крива 1) і в магнітному полі Н=0,18 Т (крива 2) і Н=1,2 Т (крива 3).

Дослідження спектрів ЕСР показати, що характер спектру 
залежить також від швидкості охолодження досліджуваного зразка. 
Так, при охолодженні зразка зі швидкістю 20 К/хв спектр починає 
спостерігатись при температурі -80  К. Структура спектру, що 
складається з семи анізотропних ліній поглинання відповідає іону 
Ссі3>. Ширина кожної лінії спектру, в середньому рівна 0,003 Т

н ,т
Рис.5. Спектр ЕСР в ЩБєіСсі р4о<і=1020см'3), що 
спостерігався при швидкості охолодження 

зразка 20 К/хв (1) та 15 К/хв (2).
Зменшення швидкості охолодження зразка до 15 К/хв 

приводить до збільшення ширини кожної лінії спектру в середньому 
до 0,01 Т при незмінних їх резонансних полях (рис.5, крива 2).

При швидкості охолодження 1 К/хв структура спектру вже не 
відповідає іону Осі3+. В цьому випадку спектр починає
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спостерігатись при 120 К і складається з двох ізотропних широких 
ліній (рис.6, крива 1). Резонансні поля і ширини ДН цих ліній 
відповідно рівні: Н|=1,175 Т, ДНі=0,092 Т і Нг—1,4 Т, ДНг—10,2 Т.

Рис.6. Спектр ЕСР в І-^5є:ОсІ (Ка<]=Н)20см'3), що спостерігався при 
швидкості охолодження зразка ІК/хв 

та температурах Т>65 К (1) і Т<65 К (2).

V
Структура спектру з подальшим пониженням температури не 

змінюється до 65 К. При Т<65 К лінія поглинання в меншому 
магнітному полі перестає спостерігатись, а в більшому полі дещо 
зсовується в сторону магнітного поля з незначним зменшенням її 
ширини (рис.6, крива 2).

Одержані експериментальні результати можна пояснити так: 
при повільному охолодженні зразка під дією пружної деформації, що 
виникає в ньому при зміні температури, відбувається коагуляція 
іонів Ссі в кристалі в процесі якої змінюються електричні, 
гальваномагнітні властивості і структура спектру ЕСР.

Зміна структури спектру ЕСР обумовлена, по всій ймовір
ності, утворенням двох магнітних спін-центрів, про що свідчать дві 
лінії спектру поглинання, що спостерігаються, і які ведуть себе по
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різному при зміні температури. У випадку швидкого охолодження 
іони в кристалі не встигають приймати участь у процесі коагуляції, 
тобто відбувається свого роду гартування матеріалу і ми 
спостерігаємо спектр ЕСР, що відповідає Gd3+.

Таким чином, на зразках селеніду ртуті легованого 
гадолінієм, вперше проведені дослідження електричних, гальвано
магнітних властивостей а також спектрів ЕСР в температурному 
інтервалі 77- 400 К і в магнітних полях до 1,6 Т.

Аналіз експериментальних результатів показує, що:
1) релаксаційні ефекти, що спостерігаються пов'язані з 

пружною деформацією, яка виникає в зразках при зміні 
температури;

2) при охолодженні зразків з швидкістю <15 К/хв пружна 
деформація, що виникає в зразках, приводить до коагуляції іонів 
гадолінію;

3) при швидкому охолодженні зразків (~1К/хв) іони 
гадолінію не встигають приймати участь в процесі коагуляції;

4) явища, що спостерігаються при легуванні РЗМ 
безщілинних та вузькозонних напівпровідників, без сумніву будуть 
стимулом для подальших теоретичних та експериментальних 
досліджень.
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SUMMARY

ROMANYK O S. 
RELAXATION EFECT IN MERCURY SELENID 

DOPED WITH GADOLINI
The single crystals of GdxHgi_xSe (0<x<0.01) were grown 

by Bridgman method. The electric, galvanomagnetic properties 
and spectra of electron spin resonance were studied in the 
temperature range of 77- 400 К in magnetic fields up to 1.6 T.
For the first time we discovered that the electric and 
galvanomagnetic properties of the samples depend on the speed of 
cooling. The conductivity increases in the low temperature range 
and the mobility of Hall higher than the mobility for the 
undopened samples with the same electron concentration. 
Character of dependence of Hall coefficient changes with the 
temperature and magnetic field . The structure of ESR spectrs 
depends on the cooling speed of samples too. This change was 
explained coagulation of Gd ions in GdxHgi_xSe which arise as a 
result of the change of lattice deformation with temperature.
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УДК 621.382.2

ГРУШКА З.М., ГРУШКА О.Г.

ВОЛЬТАМПЕРНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕТЕРОПЕРЕХОДІВ
Н$*зІП2Теб/8п82

Аналізуються вольтамперні характеристики гетеро- 
псреходів р(п)-ї^зІП2Теб/п-8п82, виготовлених методом 
посадки на оптичний контакт, в температурному інтервалі 
236-336 К. Одержані залежності при прямих зміщеннях 
пояснюються в рамках термоемісійної, дифузійної і 
рекомбінаційної моделей. Струми в гетеропереходах при 
обернених зміщеннях визначаються генерацією електронно- 
діркових пар з участю центрів прилипання, енергетичні рівні 
яких квазі неперервно розподілені в забороненій зоні 
Н ^Іп2Теб.

Напівпровідникова сполука ^ з ІП 2Теб відноситься до дефектних 
фаз, в структурі типу сфалериту якої 1/6 катіонних вузлів вакантна. 
Завдяки наявності великої -  1021см-3 концентрації стехіометричних 
вакансій кристали Н§з1іі2Теб володіють цікавими властивостями, до 
яких відносяться висока радіаційна стійкість і слабка чутливість 
електричних параметрів до введених домішок. Поєднання вказаних 
властивостей з доброю фоточутливістю робить ^ З ІП 2ТЄ6 
перспективним матеріалом для створення на його основі 
фотоприймачів видимого і інфрачервоного випромінювання [1]. В 
зв'язку з цим є зацікавлення в створенні гетеропереходів (ГП) на 
основі даного матеріалу. Метою роботи було виготовлення 
гетеропереходів методом посадки на оптичний контакт (ПОК). Як 
свідчать роботи [2-4], метод ПОК успішно використовувався при 
виготовленні різних ГП з застосуванням напівпровідників з 
шаруватою кристалічною структурою. Метод ПОК не вимагає 
узгодженості параметрів матеріалів гетеропари і дозволяє 
одержувати достатньо різкі ГП з малою концентрацією пограничних 
станів.
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В якості матеріалів гетеропари використовувалися кристали 
^ з І п 2Теб і БпБг, вирощені методом Бріджмена. І^ Іп гТ еб  стехіо- 
метричного складу був електронного типу провідності з 
концентрацією носіїв не більше ІТОИсм-3 і рухливістю 300-350 
см2/(В с). НбзІП2Теб з недостачею ртуті мав р-тип провідності, 
концентрацію дірок 1,7-1015См-3 і рухомість 10 см2/(Вс) при 
кімнатній температурі. Кристали шаруватої сполуки ЗпБг, яка має 
ширину забороненої зони 2,07 еВ, були п-типа провідності з 
концентрацією електронів З 1 0 і5см-3 і рухомістю 95см2/(Вс). 
Підкладки із Ь^зІП2Теб товщиною 300-500 мкм, які спочатку були 
механічно поліровані, хімічно оброблялись в поліруючому травнику 
для одержання дзеркально гладкої поверхні високого класу чистоти. 
Шари 8п82 товщиною 10-20 мкм відщеплювались з моно- 
кристалічного злитка безпосередньо перед виготовленням ГП. 
Еластичні пластинки 8пБ2 площею декілька квадратних міліметрів 
накладалися на поверхню підкладки. Добра адгезія шару 8пБ2 до 
базового матеріалу утворювала досить міцний контакт зближених 
поверхонь. Електричні контакти до ГП з задовільними харак
теристиками створювались вплавленням індію.

Методом ПОК були одержані ГП двох типів: р-І^зїП2Теб/п-8п82 
(1-й тип) і п -^ зІЛ 2Теб/п-8п82 (2-й тип). Вольтамперні характе
ристики (ВАХ), які знімалися в області температур 236-336 К, були 
діодного типу з коефіцієнтом випрямлення при 300 К 100-150 при 
зміщенні 1 В. Для ізотипного ГП прямі вітки В АХ відповідали 
додатньому потенціалу на шарі 8п82. Як слідує із рис.1, струм 
прямих віток обмежується послідовним базовим опором. Так як 
підкладки виготовлені із кристалів ^ з ІП 2Теб з питомим опором 
~Ю4Омсм при 300 К, визначення контактної різниці потенціалів по 
величині струмової напруги відсічки є неточним. Тому при аналізі 
прямих ВАХ використовували класичний вираз для ВАХ, який 
враховує послідовний опір підкладки Я,

І = 15ехр[е(и-Ш)/кТ], ( 1)
який можна представити в вигляді

іп І -  еи/кТ = 1п І8 -еШ/кТ, (2)
де І8 -  струм насичення.

62



Рис. 1 Прямі вітки ВАХ гетеропереходів 1-го тішу (а) при Т,К: 236 -  1, 255 
-  2, 273 -  3, 291 -  4, 308 -  5, 324 -  6 і 2-го типу (б) при Т,К: 236 -  1, 257 -  2, 

275 -  3, 293-4, 311 -  5, 327-6.
Рис.2 Залежності In І -  eU/kT = f(l) гетеропереходів 1-го типу (а) при Т,К: 

236- 1, 255 -  2, 273 -  3, 291 -  4, 308 -  5, 324 -  6 і 2-го типу (б) при Т,К: 
236 -  1, 257 -  2, 275 -  3, 293 -  4, 311 -  5, 327 -  6.

Побудовані залежності lnl -  eU/kT від І (рис.2) при напругах 
kT/e < U< (0,5- 1)В апроксимуються прямими лініями. Інтервал 
прикладених напруг, при яких виконується формула (І), залежить 
від температури, збільшуючись з збільшенням температури. По 
точках перетину прямих з віссю ординат при U=0 (рис.2) визначені 
значення предекспоненційного множника Is, який входить в 
формулу (1). Температурні залежності IS(T), побудовані в 
координатах ln(Is T-2) від 10-VT, лінійні, що характерно при 
наявності термічної емісії носіїв через бар'єр, коли І8~Т2(ехр-фо/кТ). 
Нахил прямої ln(Is T-2)=f(103/T) дає значення енергетичної висоти 
бар'єра фо при 0 К і складає 0,27 еВ для ГП 1-го типу і 0,44еВ для 
ГП 2-го типу. При 300 К з врахуванням температурного коефіцієнта 
ширини забороненої зони 410-4еВ/К фі=0,15 еВ і ф2=0,32 еВ 
відповідно для ГП 1-го і 2-го типів. Ці величини близькі до 
максимальних значень * фотоерс, одержаних на ГП при освітленні 
інтенсивним світлом.
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При подальшому збільшенні прикладеної напруги (U>0,5-JB в 
залежності від температури) спостерігається відхилення від лінійної 
залежності (2). Струм через ГП зростає повільніше, ніж вимагає 
формула (1). Але нелінійні ділянки стають лінійними при побудові 
ВАХ в координатах Ini -  eU/2kT від І, що відповідає залежності 
виду

І = І0 exp[e(U-IR)/2kT], (3)
що характерно для струму, обумовленого рекомбінацією.

Рис.З Обернені вітки ВАХ ГП 1-го типу (а) при Т,К: 236 -  1, 255 -  2,
273 -  3, 291 -  4, 308 -  5, 324 -  6 і 2-го типу (б) при Т,К: 236 -  1, 257 -  2, 
275 -  3, 293 -  4, 311 -  5, 327 -  6. Прямі відповідають залежності І~и°Л 
Рис.4 Температурні залежності оберненого струму ГП 1-го типу (а) при 
зміщенні и,В: 0,3 -  1; 1,0-2; 2,5 -  3; 5 -4; 10 -5 і 2-го типу (б) при и,В: 

0 ,1 -1 ; 0 ,5 -2 ; 1,0-3; 2 ,0-4 ; 5 ,0-5 ; 10,0-6.
Як слідує із одержаних даних, залежності ВАХ від напруги і 

температури для ГП 1- і 2-го типів якісно подібні. Виконання 
залежності типу (1) при малих додатніх зміщеннях може бути 
інтерпретовано як в рамках термоемісійної так і дифузійної моделі, 
що дає підстави припустити можливість наявності двох відповідних 
механізмів переносу носіїв через ГП. А при збільшенні напруги і 
зниженні температури справедливість залежності (3) свідчить, що 
переважаючою стає рекомбінаційна складова загального струму.

На обернених вітках ВАХ (рис.З) можна виділити прямолінійні
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ділянки, які відповідають степеневій залежності вигляду І~ІХ де 
п=0,5, яка з збільшенням температури виконується при більш 
високих напругах зміщення. Вказана залежність може мати місце 
при тепловій генерації носіїв через рівні в забороненій зоні 
напівпровідника. На всіх інших ділянках обернених ВАХ показник п 
змінюється від 0,1 до 0,75, а при зниженні температури Т<255 К і 
збільшенні абсолютного значення оберненої напруги п зростає до 
1,0 для ГП 1-го типу і до 0,8 для ГП 2-го типу. Величина показника 
степені п в залежності І~№  може наближатися до одиниці в випадку 
появи струму поверхневої генерації.

Температурна залежність струму для обернених ВАХ носить 
активаційний характер І~ехр(-Еа/кТ). Як слідує із рис.4, залежності 
1§І=Т( 103/Т) при и=сопБІ мають особливості: з зростанням напруги 
на ГП і зменшенням температури енергія термічної активації Еа 
помітно зменшується. Для ГП 1-го типу при Т<290 К Еа змінюється 
від 0,48еВ при и=0,ЗВ до 0,25еВ при и=10В. При Т>290К в межах 
досліджених напруг нахил залежності ^ І= Д 103/Т) постійний і 
Еа=0,6еВ. Для ГП 2-го типу при Т<290К Еа зменшується від 0,44 до 
0,ЗеВ при збільшенні П від 0,1 до 10В. При Т>290К Еа=0,8сВ. 
Залежність енергії активації від прикладеної напруги в області 
низьких температур можна пояснити, якщо припустити, що термічна 
активація носіїв відбувається з рівнів , розподілених 
квазінеперервно в забороненій зоні базового напівпровідника. 
Наявність рівнів прилипання, квазінеперервно розподілених в 
забороненій зоні ^ з ІП 2Теб , підтверджують результати роботи [5]. 
Енергія активації Еа=0,6еВ високотемпературної ділянки залежності
^І=Г( ІО^/Т) (рис.4) для ГП 1-го типу може бути пов'язана з 
енергетичною відстанню акцепторного рівня від дна зони 
провідності. В другому випадку Еа співпадає з шириною 
забороненої зони Е§о=0,8еВ для п -^зІП 2Теб. Це дає підставу 
припустити, що при Т>290К генерація електрон но-діркових пар в 
ГП 2-го типу відбувається шляхом безпосереднього переходу 
електронів із валентної зони в зону провідності.

Очевидно, на фоні квазінегіерервного розподілу локальних станів 
в забороненій зоні р -^ з їП 2Теб існує домішковий рівень,
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обумовлений наявністю власних дефектів -  вакансій ртуті. Таким
чином, енергетичний спектр електронних станів базового матеріалу
конгролює закономірності проходження струму в ГП.
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SUMMARY

GRUSHKA Z.M., GRUSHKA O.G. 
THE CURRENT-VOLTAGE CHARACTERISTICS OF 

Hg3ln2Te6/SnS2 HETEROJUNCTIONS
p(n)-Hg3ln2Te6/n-SnS2 Heterojunctions were fabricated 

using method of optical contact of two semiconductors. The 
heterojunctions were examined for their current-voltage 
characteristics at temperature range of 236-336K. The forward 
current-voltage data were analysed using thermoemission, 
diffiission and recombination models. The reverse current 
transport is by generation of carriers via centers of traps with 
levels, which are distributed quasicontinuously in energy gap of 
Hg3ln2Te6.
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УДК 621.315.592

ФРАСУНЯК В М.

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ТА МАГНІТНІ ВЛАСТИВОСТІ 
ТВЕРДИХ РОЗЧИНІВ Н2і_х.уМ2хМпуТе

Визначено технологічні умови одержання четверних 
твердих розчинів 1^і_х_уї^хМПуТе. Виміряна мікротвердість 
зразків та встановлена аналітична залежність густини 
твердого розчину від компонентного складу. Досліджено 
магнітну сприйнятливість зразків, визначено концентрацію 
магнітних іонів та величину обмінного інтегралу для пари 
сусідів в першій координаційній сфері.

Зростаючі вимоги до приладів 14 техніки стимулюють 
пошук нових напівпровідників з досконалою структурою, 
поєднанням високих параметрів і стабільних властивостей. 
Базовими матеріалами для створення фотоелектричних приладів 
інфрачервоного діапазону спектру є тверді розчини на основі А2В6 
та А4В6, зокрема СсІхН£і_хТс. Незважаючи на те, що збільшення 
компонент при утворенні твердих розчинів халькогенідів ртуті дещо 
ускладнює технологічні процеси, однак дозволяє значно розширити 
цей клас матеріалів і їх функціональні властивості. Крім цього, 
наявність магнітної компоненти (елементів з незаповненими 36-, 4Г 
оболонками) в кристалічній гратці цих матеріалів приводить до їх 
незвичайних властивостей [1], порівняно з діамагнітними 
матеріалами, і відкриває ряд нових можливостей для фундамен
тальних досліджень і практичного застосування.

В якості вихідних компонентів для синтезу сплавів 
Н§і_х_у№^хМпуТе використовувались ртуть марки Р-10-6, марганець 
(99,999), електролітичний магній, який піддавався 3-х кратній ваку
умній дистиляції, телур зонноочищений (концентрація активних по 
Холу носіїв заряду складала р77к <2-1()14см-3). Шихту готували 
сумісним сплавленням компонент у  вакуумованих до 10-3 Па 
кварцових ампулах, внутрішня сторона яких покривалась
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піролітичним вуглецем. Температуру плавлення визначали за 
результатами диференціального термічного аналізу. Вирощували 
монокристали методом Бріджмена при градієнтах температур 25-30 
град/см в області фронту кристалізації і швидкості переміщення У = 
1 мм/год. Проведені рентгенівські і металографічні дослідження 
підтверджують однофазність одержаних кристалів. Вимірювання 
густини зразків (р) проведені методом гідростатичного зважування 
з точністю 5-10-7 г. Розрахунок р здійснювали за формулою:

р  = ли- . (а - ь ) + ь ,  (1)
ш 2

де т і  - маса досліджуваного зразка, т 2 - маса витісненої зразком 
рідини, а - густина робочої рідини, Ь - густина повітря. Точність 
визначення компонентного складу зразка цим методом Дх=0,01.

На рис. 1. приведені залежності густини зразків від 
компонентного складу для вихідних потрійних систем ^ 1_хМ^хТе і 
^і_уМ пуТе, які в області досліджених складів є лінійними. 
Враховуючи дані залежності і методику визначення параметрів 
четверних твердих розчинів [2] одержано вираз для густини р(х,у) 
кристал і в Н§ і _х_у]^хМпуТ е:

р  = 8,081 -  4,285у -  3,222у, (2)

який використовувався для оцінки вмісту магнію в зразках.
Вимірювання мікротвердості (Н) зразків Н£і_х_уМ ;̂хМпуТе 

проводили при кімнатній температурі за допомогою мікро
твердоміра ПМТ-3. Для вибору оптимального навантаження (Р) 
вивчалась залежність Н(Р). Встановлено, що при Р>30 Г величина Н 
для різних зразків слабо залежить від величини навантаження. 
Подальші вимірювання були виконані при Р=50 Г.

Результати експериментальних досліджень (рис.1) показують, 
що зі збільшенням компонентного складу як х так і у величина Н 
зростає, що характерно для однофазних твердих розчинів у області 
гомогенності. Для порівняння на цьому ж рисунку приведена 
залежність Н(х) для твердого розчину ^ і _ хСсІхТе [3]. Існують дві 
точки зору на зміну мікротвердості напівпровідникового розчину, 
що обумовлено специфікою його структури і характером хімічного
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Рис.1 Залежність густини (1,2) і мікротвердості (3,4) 
твердих розчинів від компонентного складу:

І-Ь і̂-уМпуТе, 2-Hgl_xMgxTe, 3 ^ і_ хСс1хТе 4-Нздде-уМод8МпуТе.

зв’язку7 [4]. Згідно однієї із них величина мікротвердості твердого 
розчину зі збільшенням компонентного складу може не тільки 
збільшуватись, але і зменшуватись, що пояснюється особливостями 
взаємодії розчинника з розчиненою речовиною та зміною 
енергетичного стану кристалічної гратки. Інша зводиться до того, 
що мікротвердість завжди повинна зростати, оскільки при кімнатній 
температурі основну роль повинні відігравати спотворення 
кристалічної гратки, які виникають при розчиненні іншої 
компоненти і які приводять до збільшення мікротвердості. В 
напівпровідниках такі спотворення найбільше проявляються, 
оскільки процес впровадження посторонніх атомів у гратку 
напівпровідника затруднений із-за жорсткості ковалентних зв’язків, 
характерних для напівпровідників. Як припускають автори [5], 
більш короткі зв'язки ЩА-В) сполуки, яка розчиняється і утворює 
твердий розчин, у порівнянні з довжиною зв’язку сполуки
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розчинника (в даному випадку Я(Н§-Те)) приводить до збільшення 
твердості матеріалу, зменшення енергії дислокації на одиницю 
довжини. Завдяки цьому зв язок стабілізується, енергія 
дефектоутворення сповільнюється, покращується структурна 
досконалість кристалів і відповідно якість структур на їх основі. 
Підтвердженням цього є результати робіт [5,6].

Магнітна сприйнятливість х вимірювалась методом Фарадея 
в інтервалі температур 77 - 295К і магнітних полях 0,05 - 0,9 Тл. На 
рис. 2 приведені типові залежності магнітної сприйнятливості 
зразків ^ і - х - у І ^ хМпуТе від температури (дані в таблиці 1).

Таблиця 1.
N п/п X У XX106, см3/г р, г/см3 е ,  к

1 0,068 0,020 0,63 7,72 12
2 0,070 0,061 2,12 7,58 36
3 0,080 0,067 2,52 7,52 40
4 0,072 0,121 4,58 7,38 62
5 0,093 0,140 5,31 7,23 72

Збільшення концентрації Мп у зразках та пониження 
температури приводить до зростання парамагнетизму, що пов’язано 
з орієнтацією не зкомпенсованних магнітних моментів іонів Ми. 
Обробка експериментальних результатів проведена згідно моделі, 
яка застосовувалась для аналізу температурної залежності магнітної 
сприйнятливості х Для 2пі_хМпх8, СсІі_хМпх8, ^ і _ хМпхТе [7].

Виходячи з адитивності магнітної сприйнятливості для 
напівпровідників [8], парамагнітна складова, обумовлена іонами Мп 
визначалась:

Хмп =  Хекс "(Хгр Хн.3. +  Хдеф-Х (3)
Де (Хгр+Хн.з+Хдеф) - магнітна сприйнятливість зразка, обумовлена 
немагнітними іонами. Проведені дослідження х (х? п> Т) для 
^ х^ і _ хТе [9] дозволили виділити парамагнітну складову хмп- На 
рис.2. приведені температурні залежності хмп"1 для зразків 
Hgl.x.yMgxMnyTe. В дослідженому інтервалі температур хмп"1 
добре описується залежністю Кюрі-Вейса:
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Рис.2. Температурна залежність магнітної сприйнятливості кристалів 

^і-х-уМ §хМпуТе (№ кривих відповідають № зразків у таблиці). 
На вставці - залежність температури Кюрі-Вейса від вмісту' марганцю.

( Т )  =  і ^ в Н а § ( | + ] )

ЗкМ (Т-Є) • ’ (4)

де § - фактор Ланде, g=2, цв ~ магнетон Бора, Кд - число Авогадро, 
8=5/2 - значення спіна іона Мп, 0 - парамагнітна температура Кюрі- 
Вейса М - молекулярна маса Н§і_х_уМ§хМпуТе, у - вміст пара
магнітних іонів Мп,.

Визначена з графічної залежності ХМп"1=ДТ) температура 0 
від'ємна, що вказує на анти феромагнітну взаємодію між магнітними 
іонами. Відсутність особливостей на залежностях хМп“іг=ДТ) в 
дослідженому інтервалі температур і складів підтверджує макро
скопічну однофазність зразків. По аналогії з твердими розчинами 
А2МпВ6, можна вважати, що в кристалах Н§і_х_у1У^хМпуТе атоми 
марганцю, знаходяться .в зарядовому стані Мп2+, якому відповідає 
електронна конфігурація Зеї5. Для такої конфігурації відсутнє 
розщеплення енергетичного стану кристалічним полем і

71



ефективний магнітний момент іона марганцю дорівнює 5,92цв [10]. 
Із визначених значень постійної Кюрі-Вейса, використовуючи (4), 
оцінена концентрація Мп в досліджених зразках, а за формулою (1) 
- концентрація Mg (дані в таблиці).

Температура 0(у) пов'язана з величиною обмінної енергії 
співвідношенням [11]:

e(y) = - X - y s (s  + 1) £ JPZP/ k = e oy’
Р

де Jp - інтеграл обмінної взаємодії для пари сусідів, Zp - число 
катіонних станів в р-координаційній сфері. Константа 0о відповідає 
граничній величині 0(у) для гіпотетичного магнітного напів
провідника з у = 1 і структурою типу А2В6. Вираз (5) дозволяє 
визначити величину обмінного інтегралу (Ji) пари сусідів в першій 
координаційній сфері (Z=12):

3 0 О/  (6)/1с "  /Z S (S  + 1)-
Як видно із рис.2 залежність 0 (у) є лінійною, екстраполяція якої до 
у=1 дала можливість визначити 0о. Використовуючи знайдену 
величину 0о і вираз (6) було визначено значення обмінного 
інтегралу Jj/k=-7,6 К. Одержана величина обмінної взаємодії між 
іонами Мп в першій координаційній сфері задовільно узгоджується 
із значеннями констант обмінної взаємодії в інших марганце- 
вмістимих напівпровідникових твердих розчинах [11].
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SUMMARY
FRASUNYAK V.M.

PHYSICAL, CHEMICAL AND MAGNETIC 
PROPERTIES OF Hgi_x_yMgx MnyTe SOLID 

SOLUTIONS
In the given paper authors determined the technological 

conditions of Hgi_x_yMgxMnyTe quartemary solid solutions 
obtaining. Microliardness of the samples has been measured and 
the analytical dependence of the solution density on the 
compounds composition has been studied. The magnetic 
susceptibility of the crystals, magnetic ions concentration and 
exchange integral value for the neighbours in the first coordinative 
sphere were calculated and investigated.
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УДК 517.938: 536.759

ГОР ЛЕЙ П. П.

ІНТЕГРОВАНИЙ ПРОГРАМНИЙ ПАКЕТ ДЛЯ 
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ САМООРГАНІЗАЦІЇ У 

ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМАХ

У даній роботі аналізується створений інтегрований 
програмний пакет “Fractal Walker” для вивчення процесів 
самоорганізації. Проводиться огляд характеристик, необ
хідних для аналізу фазових портретів систем при переході від 
порядку до хаосу та розглядається імплементація цих 
характеристик у вищеназваній програмі.

В останній час процеси самоорганізації дуже широко 
вивчаються в різних галузях науки. Самоорганізація проявляється у 
відкритих дисипативних системах з великим числом частинок, які 
знаходяться в станах, далеких від термодинамічної рівноваги [1]. 
Здебільшого поведінка таких систем описується диференційними 
рівняннями в часткових похідних або набором ітераційних 
співвідношень. У літературі існують розрізнені програми, які дають 
змогу розрахувати певні характеристики динамічних систем (див. 
[2,3]). Проте для проведення комплексних досліджень поведінки 
складних нерівноважних систем у зовнішніх полях актуальним є 
створення інтегрованого програмного пакету для визначення 
якомога більшого числа характеристик системи. Частковому вирі
шенню цієї задачі присвячена дана робота.

Розроблений нами інтегрований пакет програм “Fractal 
Walker” для IBM-сумісних комп'ютерів з 386 або вищим проце
сором працює в захищеному режимі, що дозволяє використовувати 
всю оперативну пам ять комп'ютера. “Fractal Walker” написаний на 
алгоритмічній мові Сі і має власний графічний інтерфейс, який 
може бути легко сконфігурований та доповнений під довільні 
відеорежими з розрізною здатністю не менше 640x480 точок та з 
глибиною кольору в 1 байт (256 кольорів). Інтерфейс має модульну
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структуру, що забезпечує ефективний перехід між видами робіт та 
високу наочність. Модулі чітко спеціалізовані для виконання певних

Рис. 1 Модульна структура “Fractal Walker”

Інтегрування нелінійних систем диференційних рівнянь 
реалізовано задош жогою  метода Рунге-Кута четвертого порядку, 
який дає досить високу точність розрахунків [4]. Програмний пакет 
має власну асемблероподібну мову, за допомогою якої задаються 
вирази для рівнянь і змінних. “Fractal Walker” дозволяє працювати з 
системами, що мають до 16 фазових змінних включно. Для якісного 
аналізу залежності розв'язків від початкових умов можна також 
розраховувати початкові умови для будь-якого конкретного 
випадку.

Програма створена таким чином, що рівняння, які описують 
поведінку досліджуваної системи, можна зберегти у власному 
форматі цього програмного пакету (файл проекту), або у вигляді 
форматованого текстового файлу, в якому також описані основні 
параметри інтегрування (кількість рівнянь, крок інтегрування, 
кількість точок, тощо) та назви і значення змінних, що зручно для 
подальшого використання цієї інформації в інших частинах 
програмного пакету або документах.

Результати інтегрування системи диференційних рівнянь 
дають змогу дослідити осциляції фазових змінних, визначити 
характер коливань, провести порівняння їх амплітуд і вивчити
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еволюцію фазового портрету системи як у вигляді проекцій на 
координатні площини, так і обертаючи трьохвимірну модель 
фазового портрету в просторі. При дослідженні осциляцій фазових 
змінних передбачена можливість виділення певної ділянки 
коливань, що дозволяє встановити яке місце вона посідає у 
фазовому портреті системи. Для кожної з фазових змінних можна 
побудувати спектральну густину потужності, що відображає 
розподіл енергії коливань у певному частотному інтервалі. 
Спектральний аналіз у програмному пакеті реалізовано на основі 
авторегресивного методу Берга [5] з глибиною авторегресії, яку 
можна змінювати подвоєнням від 16 до 256. Програмний пакет дає 
можливість визначити такі важливі характеристики фазових 
портретів, як максимальний показник Ляпунова та розмірність 
Хаусдорфа. Для зручності обміну даними з іншими програмами 
передбачено запис фазових змінних у бінарні та текстові файли, які 
можуть бути використані для передачі даних іншим програмам, або 
побудови графічних зображень (наприклад, Origin або MapleV). 
Також передбачено зчитування фазових портретів в аналогічних 
форматах. В якості прикладу на рис.2 приведено вигляд одного із 
модулів програмного пакету.

Важливим моментом дослідження динамічних систем є 
вивчення еволюції системи від порядку до хаосу. У “Fractal Walker” 
це реалізовано в одному з модулів, де можна задати початкові і 
кінреві значення керуючого параметру та побудувати біфуркаційні 
діаграми, алгоритм яких було узагальнено як для дискретних 
ітераційних так і неперервних фазових кривих, що отримуються 
внаслідок розв’язку систем диференційних рівнянь.

Нами запропоновано новий швидкодіючий метод 
дослідження еволюції динамічних систем -  метод трасировки 
траєкторій, який полягає у вимірюванні зміни косинуса кута між 
фіксованим і біжучим векторами фазового портрету. Цей метод 
характеризує весь фазовий портрет системи в цілому і дозволяє 
швидко і наочно відобразити перехід системи від порядку до хаосу, 
а також встановити зміну топології та лінійних розмірів фазового 
портрету. Метод трасировки траєкторій також імплементовано у 
“Fractal Walker”.
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Рис. 2. Модуль для дослідження осциляцій фазових змінних, фазового 
портрету' системи і спектральної густини.

Слід зауважити, що оскільки розрахунок залежностей 
відповідних характеристик вимагає багатократного інтегрування 
системи, то на випадок часових обмежень у “Fractal Walker” 
передбачено метод “відкладених розрахунків”, тобто розрахунковий 
процес може бути перерваний у будь-якому місці, записаний на диск 
і потім продовжений з цього ж місця в інший час. Результати 
розрахунків можна досліджувати, змінюючи масштаб отриманих 
кривих або площин, а також записувати їх у бінарні або графічні 
файли.

Для полегшення дослідження основних віх еволюції фазових 
портретів в одному з модулів закладена можливість відзначати 
величини параметрів, при яких спостерігаються найбільш цікаві 
фазові портрети. Значення цих параметрів записуються в файл 
проекту і можуть бути супроводжені відповідним коментарем. 
“Fractal Walker” зразу ж розраховує фазовий портрет для вибраного
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значення параметру і відображає осциляції фазових змінних та 
проекцію фазового портрета системи на відповідну площину, що дає 
можливість оперативно досліджувати не тільки всю еволюцію 
системи, але й її окремі моменти. Для зручності існує можливість 
визначення відповідних величин керуючого параметру шляхом 
простого натискування на кнопку миші, коли курсор розміщено над 
цікавою точкою розрахованої еволюційної залежності. Після 
розрахунку фазовий портрет можна вивчати за допомогою інших 
модулів програми, вираховувати його характеристики, тощо.

Будь-які зображення (фазові портрети, фазові криві або 
еволюційні залежності) можуть бути записані в графічний формат 
PCX з використанням декількох шрифтів, що дає можливість 
використовувати їх в інших програмах або документах. Також 
передбачене використання різних палітр, що є дуже зручним для 
представлення малюнків як для екранного перегляду, так і для друку 
на чорно-білому або кольоровому прінтері. Розміри результуючих 
зображень, розміри шрифтів та вид шкал легко сконфігуровати з 
самого програмного пакету.

Для дослідження складних систем, які важко записати у 
“Fractal Walker” з приводу їх громіздкості або при наявності 
експериментальних даних для фізичних систем, отриманих при 
приєднанні різних вимірювальних пристроїв до комп’ютера, 
розроблено спеціальний формат даних та сервісні програми до 
нього, які дозволяють вивчати еволюцію системи, використовуючи 
розроблений програмний пакет. Дані про різні фазові портрети 
разом з величинами керуючих параметрів записуються у метафайл, 
що архівується, і “Fractal Walker” може вилучити будь-який фазовий 
портрет для певного значення керуючого параметра. Це робить 
дослідження складних систем або аналіз експериментальних даних 
таким же доступним, як і роботу з простими системами. Присутній 
також і обернений перехід, коли метафайл, що описує еволюцію 
системи, може бути заздалегідь побудований даним програмним 
пакетом і потім використаний у розрахунках.

Отже, запропонований програмний пакет “Fractal Walker” 
дозволяє досить ефективно проводити процес дослідження еволюції 
складних динамічних систем, дає можливість легко приймати дані
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від інших програм і передавати результати розрахунків у вигляді 
файлів різного формату іншим програмам для подальшого аналізу 
або візуалізації.

Перевірка на відомих моделях динамічних систем Рьослера. 
Лоренца, Ферхюльста [6,7] показала високу точність розрахунків, 
проведених за допомогою розробленого програмного пакету .
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SUMMARY

HORLEY P.P.
THE INTEGRATED PROGRAM FOR INVESTIGATION OF 

SELF-ORGANIZATION PROCESSES IN DYNAMIC SYSTEMS

In die given paper the audiors are analysing die integrated 
program “Fractal Walker” for investigation of the self-organization 
processes. We also briefly discuss the main characteristics set 
which are necessary for studying of die phase portraits 
transformation during die order-chaos transition and show the way 
diese mediods are implemented in the software.
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УДК 539.261

РАРАНСЬКИЙ М.Д., ФОДЧУК І.М., БОБРОВНИК С.В

МОДЕЛЮВАННЯ РЕНТГЕНІВСЬКИХ МУАРОВИХ 
ЗОБРАЖЕНЬ ДЕФЕКТІВ В КРЕМНІЇ

Представлені основні моменти теорії формування 
муарових зображень дефектів в трьохкристальній інтерферо
метри. Використано ейкональне двохвильсье наближення, в 
якому вектор дифракції є функцією просторових координат і 
відіграє роль повільно змінного показника заломлення в 
оптиці.

Рентгенівська інтерферометрія на даний час є дуже потужним 
засобом дослідження медичних та біологічних зразків у фазовій 
томографії. При цьому на якість інтерференційних зображень дуже 
суттєво впливають дефекти структури та макродеформації, які 
присутні в пластинах інтерферометра [1]. Не менш важливим є 
врахування розподілу фази в рентгенівських пучках, які 
інтерферують в аналізаторі інтерферометра. Тому дослідження 
впливу різноманітних факторів на формування муарових зображень 
є практично важливим завданням.

Мета даної роботи полягала в теоретичному дослідженні 
закономірностей і механізмів формування інтерферометричних 
зображень дефектів в реальних кристалах.

Розглянемо принцип моделювання рентгенівських інтерферо- 
грам, який полягає у знаходженні комплексних амплітуд заломленої 
і дифрагованої хвиль у кожній точці кристалу. Рентгенівські промені 
спочатку проходять через розчеплювач Б, потім по двох шляхах 
через дзеркало М та інтерферують в аналізаторі А. При цьому 
принципове значення має різниця фаз, з якими інтерферуючі хвилі 
приходять на поверхню кристалу-аналізатора. Знаючи її та зміну 
періодів муарових смуг, можна досліджувати вплив тих чи інших
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факторів на формування інтерферометричяого поля.
Для спрощення розрахунків можна вважати, що після 

проходження перших пластинок в третьому кристалі аналізаторі 
накладаються тільки дві плоскі, когерентні хвилі однакової 
інтенсивності. Тоді муарова картина виникатиме при наступній 
суперпозиції амплітуд [2]:

І М = ЕоЬЕЛ  = (Ео .+ ЕІь )(Е ? , +Е{1*) (1)

І М = Е оЬЕ; ь =<Е о + Е2>(Е о* + Е ° * )  (2)

Врахуємо те, що в слабо деформованих кристалах амплітуди 
хвильових полів є повільно змінними і формування муарової 
картини пов’язано, в основному, із фазовою невідповідністю 
інтерферуючих в аналізаторі хвильових полів. Це дає змогу 
використати ейкональне наближення теорії Като [3]. В даній теорії 
вектор дифракції є функцією просторових координат і відіграє роль 
повільно змінного показника заломлення в оптиці. В оптиці для 
середовищ з плавно змінними характеристиками неоднорідностей 
широко використовується так зване хвильове наближення (розмір 
неоднорідності Ь повинен значно перевищувати довжину хвилі X). В 
рентгенівському випадку такий критерій має дещо жорсткіші 
границі. Тут необхідно, щоб Ь>А, де А - екстинкційна довжина. 
Такий підхід дає змогу виділити в амплітудах Ео і швидко 
змінні фазові множники:

^  =  І Е | )) = е І 8 + ( Х ’ 2 )^ + ( х ’ г )  +  е І8 " (Х’ г ) ^ - ( х ’ 2 ) ’ (3 )

де і 8 ~ два ейконала (фази), які відповідають двом різним 
листам дисперсійної поверхні, перший з яких пов’язаний з сильним 
поглинанням випромінювання, а другий - з слабким [3].

Моделюванні картин муару проводилось для загального 
випадку, коли поле зміщень дефекту складним чином залежить від 
координат. Для знаходження комплексних амплітуд хвиль на виході 
з аналізатора можуть бути використані так звані рівняння Такагі для
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опису розповсюдження рентгенівських променів у деформованому 
кристалі [3]:

(О3 + В)Е = 0 . (4)
Існування нетривіального нульового розв’язку рівняння 

О8ф = 0 вимагає, щоб детермінант матриці 0 5 був рівний нулю,

тобто
58 дЬ

 1---------------

дх 5г

| х ь с

} х ь С

—  -  — 1 -  2«(г)
дх дг)

7  5 5
і —  +
4 5:
—  + —  0

дх

0 і - -  —( —
Удг

_5
дх

і +В розгорнутому вигляді ця умова для ейконалів 8 і 
рівнянням в частинних похідних першого порядку:

\ 2  \ 258 ~—  + а (г) 
от

58
дх

- а ( г )  = х

(5)

(6)

де Х = ^|С|(ХЬХБ)> а (г) = «0  ~ 2( 7 7 ( н й ) ,  а °  хаРаісгеРизУє

розорієнтацію кристалу як цілого, Н - вектор дифракції, її - 
векторне поле зміщень.

Рівняння (6) аналогічне одномірному релятивістському 
рівнянню Гамільтона-Якобі для частки масою ± х  в деякому 
змінному зовнішньому полі. Відмінність полягає в тому, що в (5) 
цей коефіцієнт комплексний х = X “  іу і> як наслідок, траєкторії і 
ейконал також є комплексними. Фізично це пов’язано із затуханням 
хвильового поля в кристалі. У випадку довільних % і у рівняння (6) 
представляють собою систему двох нелінійних рівнянь відносно
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дійсної і уявної частини ейконала 8 = в + іч . Обставина, що для 
рентгенівських хвиль 8> я ,  дозволяє вважати уявну ейкональш 
частину малою в порівнянні з її дійсною частиною. Використовуючи 
загальний метод теорії наближень і опускаючи громіздкі проміжні 
викладки, отримаємо рівняння, які дозволяють однозначно 
визначити в нульовому і першому наближенні зміну амплітуди поля 
вздовж траєкторії, якщо відомі початкові значення Ео і Еь на вхідній 
поверхні кристалу:

іХь§(5)
 + Е*Е *  2 (Е (5’0) + Е (5Д))

6= 1,2 

/  Хь а

Е0 = е 2 4 і

2 + 4хь
Рі(а,г) + Є

- і * +£  
2 4

4 Хіі
Рі(а,г) +

+ е

Хь__а
2 4)  Р2 (а ^ )  

0-5ІХЙ

-і
-е

Еь = е 2 4 і

2  +

Р і(а ,г )
-І!

- Є 2 4

де Р і(а ,г) = а
+  ССХ 2‘

/  ' 2 аг  а х г

\ 8 + 24
+ і + -

і а

4ХЬ
Р\(а,г)

XXі

\ а  + а х г (10)

Зауважимо, що перша складова рівняння ( 10) відповідає 
зображенню електронного мікроскопу, друга і третя складові, 
відповідно, відхиленню і фокусуванню (дефокусуванню) променів 
при їх проходженні через середовище зі змінним показником 
заломлення.

В загальному' випадку, коли поле зміщень дефекту складним
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чином залежить від координат, фаза, що набігає по одному з шляхів 
розповсюдження, визначається функцією локальних розорієнтацій, 
яка не володіє парністю щодо зміни напрямку вектора дифракції.

Таким чином, підставляючи формули (8) і (9) у співвідношення 
(1) і (?) з врахуванням (10) і (11) отримуємо можливість 
моделювання інтерферометричних зображень дефектів в аналізаторі 
трьохкристального рентгенівського інтерферометра
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SUMMARY

RARANSKY M.D., FODCHUK I.M., BOBROVNIC S.V.
V

SIMULATING X-RAY MUAR DEFECT’S IMAGES IN Si

Main moments of the theory of formation of die muar 
defect's images in diree cryslal interferometrtyu are submitted. The 
eikonal two-wave approximation is used. It assumed that 
diffraction is function of space coordinates and plays a role of a 
slowly varied refraction parameter in optics.
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УДК 548.732:621.382
НОВІКОВС.М .

МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ 
РЕНТГЕНОДИФРАКЦІЙНОГО КОНТРАСТУ 

ДИСЛОКАЦІЇ ДОВІЛЬНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ

З допомогою чисельного рішення рівнянь Такагі 
досліджено вплив стоячої поперечної ультразвукової хвилі 
на формування зображення нахиленої дислокації в крис
талі Бі. Розв’язки отримані , за алгоритмом із змінним 
кроком інтегрування по всій ґіалатці Бормана.

Якщо в кристалі присутні неоднорідності у вигляді локаль
них або розподілених по об’єму пружних деформацій, то харак
тер розсіяння рентгенівського хвильового поля в кристалічній 
ф атц і можна описати рівняннями Такагі [1]. Традиційно чисель
ний розв’язок рівнянь Такагі проводиться методом кінцевих різ
ниць на сітці з постійним кроком інтегрування, що не завжди 
оправдано. Використання алгоритму інтегрування із змінним 
кроком дозволяє пристосувати крок інтегрування до локальних 
змін амплітуд хвильових полів у будь-якій точці всередині палат
ки Бормана. Застосування методу спроб та помилок на кожному 
кроці інтегрування для пристосування сітки інтегрування до ло
кальних дифракційних умов, приводить до ускладнення алгорит
му і потребує нераціонально великого часу при розрахунках. 
Іншим, більш перспективним і ефективним методом чисельного 
рішення задач розповсюдження рентгенівських променів в 
реальних кристалах є побудова сітки інтегрування, що базується 
на попередньому знанні дифракційних та геометричних умов [2].

Розташування екстиіпсційних смуг по товщині досконалого 
кристалу є добрим критерієм визначення змін осциляцій 
амплітуд хвильових полів Бо, Вони отримуються через нулі 
Іо-функції Беселя. Використаємо наступне асимптотичне набли
ження, яке є справедливим, окрім першого нуля:

(1)
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де £ - координата вздовж вихідної поверхні кристалу. Вузли сітки 
інтегрування розташовуються вздовж їх щільність змінюється 
таким чином, щоб забезпечувалась плавність зміни Іо між двома 
нулями. По таким точкам будуються характеристичні лінії, 
паралельні І0, і ь . Вузли в глибині кристалу на сітці інтегрування 
знаходяться на перетині цих ліній. Біля країв палатки Бормана 
кроки інтегрування мають бути досить малі і повинні збільшува
тись посередині, де амплітуди хвильових полів змінюються по
вільно. Верхні і нижні значення кроків сітки p=A/2tg0 є функ
ціями дифракційних умов, де А - відстань між двома послідовни
ми точками вздовж осі Точність розрахунку задовільна, якщо 
А змінюється від Л/15 до Л/ЗО (Л - екстинкційиа довжина). Цей 
факт визначено з розрахунку великої кількості рентгенодифрак- 
ційних зображень і оцінено згідно (1). Так як взаємодія дефектів 
з рентгенівським полем достатньо слабка поблизу І^-краю
палатки Бормана, то там кроки р менші порівняно з іо -краєм.

Якщо дефект перетинає ^  напрямок, то амплітуди хвильо
вих полів дуже суттєво змінюються, що проявляється в появі на 
топограмах прямого зображення рис.2а. Такий контраст виникає 
від ділянок кристалу, де справедливе кінематичне наближення 
теорії розсіяння рентгенівських променів. Розмір цього 
зображення можна оцінити, розглянувши області, де роз- 
орієнтація відбиваючих поверхонь більша, ніж півширина кривої 
гойдання:

~ вектор дифракції, 0 -  вектор зміщення від дефекту, К  -

Так як розорієнтація сітки площин задасться через

К  8Іп(20)
то кроки інтегрування зменшуються там, де

1 д(ЬЦ(50 ,5Ь)
/ЛЛ\ «V- >

(2)
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модуль хвильового вектору рентгенівського променю в вакуумі. 
ХЬ ’Х ь'  Ф ур’є“поляРизУємості кристалу.

Алгоритм з постійним кроком не Б змозі врахувати зміну 
граничних умов вздовж і д , ^ ,  а інтенсивність розсіяння швидко
спадає біля країв палатки Бормана. Експериментальний 
розподіл інтенсивності прямого зображення більш узгоджений з 
денсітометричними вимірами для алгоритму із змінним кроком. 
Це демонсгрує його переваги для моделювання секційних 
голограм. Інша перевага алгоритму із змінним кроком в тому, 
що зменшення кількості вузлів на сітці інтегрування, веде до 
значного прискорення розрахунків. Крім того вибір кроків не 
являє собою вже компроміс між часом розрахунку і точністю.

Рис.1. Чисельне моделю- 
в ання 7 2°-дислокації 
в кристалі 8і. Відби
вання (220), МоКа - 
випромішовання. 
Координати точок 
А {34;285.5; 187}, 
В{-60;-16;805.2} мкм.

і  Х&МШ
Рис.2. Перетин дислокації і площини дифракції 

а) на перетині з і д ; б) в центрі палатки.
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Екстинкційні модуляції інтенсивності, як слідує з рис.2, прита^ 
манні не тільки старому хвильовому полго, а можуть виникати і 
в новонароджених полях. В реальних умовах на перший плац 
частіше виходять ефекти інтерференції блохівських хвиль, які 
слабо поглинаються і належать як до нових, так і до старих 
полів. Ці ефекти не зникають навіть за умов сильного 
поглинання і обумовлюють виникнення характерного 
смугастого контрасту, де кожна смуга відповідає кратній 2п 
різниці фаз між блохівськими хвилями старого і нового полів. В 
залежності від геометрії розташування дислокацій та їх 
інтерференційних характеристик ці смуги можуть мати різну 
форму. Для випадку орієнтації дислокації, нахиленої до площини 
дифракції нове хвильове поле створює складну дифракційну 
картину трикутної форми на вихідній поверхні. Утворені при 
взаємодії старих і нових хвильових полів інтерференційні смуги, 
розташовані в даній області і мають серповидну форму, причому 
їх краї асимптотично наближаються до сторін трикутника 
(рис.3,4). Дана інтерференційна картина по зовнішньому вигляду 
нагадує секційне зображення дефекту пакування [2].

Ультразвукова деформація моделювалась синусоїдальним 
спотворенням кристалічної гратки. Параметрами ультразвуку є 
довжина хвилі Я,8 і амплітуда \У. Методика розрахункового 
експерименту в умовах ультразвукового впливу на рентгенівську 
дифракцію описана в [3].

Аналіз розрахункових топограм (рис.4а) показує, іцо в 
довгохвильовій області акустичних довжин хвиль суттєвих змін 
зображення та розмірів трикутника динамічного контрасту не 
відбувається, окрім незначних змін в періодах інтерференційних 
смуг. У резонансному випадку з ростом \У спочатку має місце 
деяке покращання видиості екстинкційних модуляцій інтенсив
ності нового та старого полів. При цьому, в центрі трикутника 
значно (в декілька разів) зростає їх інтенсивність. Подальше 
зростання величини амплітуди коливань (до \У=10-9 см) (рис.4б) 
приводить до пригнічення міжвіткового розсіяння, або, іншими 
словами, проміжного зображення всередині трикутника. В 
загальному його окреслення на тлі різких трансформацій! 
товщинних осциляцій секційної топограми має тенденцію до



І у,мкм

Рис.З. Розрахункова секційна топограма 7 2° люї дислокації. 
МоКа-випромінювання, відбивання (220). 

а) алгоритм з постійним кроком; б) алгоритм із змінним кроком.

а) б)
Рис.4. Розрахункова секційна топограма 72° дислокації (умови рис.Зб). 

Параметри ультразвукового поля: 
а) Хі^ЗЛ, \У=10-2А; б) \¥ = 10-'А.
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розмиття. При подальшому збільшенні W проміжне зображення 
зникає одночасно з динамічним зображенням, а характер 
міжвіткового розсіяння суттєвим чином змінюється тільки в 
резонансному випадку акустичної деформації.

Таким чином, використання ультразвукового деформацій
ного поля, як своєрідного зонду, обумовлює кероване підсилення 
неоднорідностей сумарного розорієнтаційного поля. Це при
водить до зародження нових хвильових полів, які інтерферуючи 
із старими полями, утворюють складну дифракційну картину. 
Застосування алгоритму із змінним кроком інтегрування надає 
можливість детально визначити особливості формування 
дифракційного контрасту дислокацій, які можуть бути довільно 
орієнтовані в об’ємі кристалу.
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Phys.Stat.Sol.-1969.-26, №5.-P. 1239-1253.
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3. Раранский Н.Д., Фодчук И.М., Новиков С.Н. Влияние акусти

ческих деформаций на формирование дифракционного 
контраста дислокаций в Si // Металлофизика.- 1994.- 16,№4.- 
С .27-32.

SUMMARY

NOVIKOV S.M. 
FORMATION MECHANISMS OF X-RAY DIFFRACTION 

PATTERN FOR DISLOCATION OF ARBITRARY 
ORIENTATION

Influence of a coincident cross ultrasonic wave on image 
formation of the inclined dislocation in the Si crystal is 
investigated by the numerical solution of Takagi equations. The 
solutions are received by algorithm of integration on all Borrmann 
fan with a variating step.
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ГІМЧИНСЬКИЙ О.Г

РЕН ТГЕН ОАКУСТИЧН І ДОСЛІДЖ ЕННЯ КРИСТАЛІВ, 
ОПРОМ ІНЕНИХ ВИСОКОЕНЕРГЕТИЧНИМ И 

ЕЛЕКТРОНАМ И

Використовуючи ефект рентгеноакустичної взаємодії, 
досліджено вплив високоенергетичного електронного опромі
нювання на структурні зміни в кристалах Si. Встановлено, що 
таке опромінювання приводить до покращання інтегральних 
характеристик кристалів, вирощених методом Чохральського. 
Визначені структурно чутливі інтегральні характеристики 
досліджуваних кристалів: фактор Дебая-Валлера L та екстинк- 
ційна довжина А.

Дослідження проводились на бездислокаційних зразках Si з 
товщинами 4.5, 6.6 і 10.6 мм. Кристали отримані шляхом 
розпилювання монолітного зразка, вирощеного методом Чохраль
ського. Концентрація кисню складала по«1.2‘10^см"3. Пластини 
проходили цикл хіміко-механічної обробки. Орієнтація вхідної 
поверхні пластин - (111). Для зручності досліджень опромінювання 
високоенергетичними електронами проводилось на одній з половин 
кожної пластини. Енергія електронів складала Е=10 МеВ. Дози 
опромінювання становили: для зразка №3 - Фе=5-1014 см-2 при 
щільності потоку фе=1.9-10і2 ел.см“2с_1; №4 - Фе=5-1014 см-2 при 
Фе=5-10іі ел.см-2̂ 1; №5 - Фе=1016 см-2 при (ре=6.3-1011 ел.см_2с"1. В 
якості еталону використовувався високодосконалий кристал крем
нію, вирощений методом безтигельної зонної плавки (зразок № 1).

Експериментальні дослідження на акустично збуджених 
кристалах проводились в однокристальній схемі дифракції на 
характеристичних МоКа - і МоКр-випромінюваннях. Розбіжність 
падаючого пучка становила ~ 5 кут. мін. Для збудження ультра
звукових коливань використовувались п ’єзо-перетворювачі з
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ІЛЧЬОз? зрізу Т - 170.
Дослідження структурних змін в кристалах проводились п 

геометрії Лауе шляхом аналізу просторового розподілу дифраго- 
ваного випромінювання Яь(А0) [1-5]. Отримані результати наведені 
на рис.1 та в таблиці 1. Точність визначення відносних змін 
екстинкційної довжини А становила 0,05% [5] Для кристалу, 
вирощеного методом безтигельної зонної плавки, розподіли Яі|( А0 ) 
приведені на рис.1. Для даного кристалу розраховане значення Ар та 
експериментальне А добре узгоджуються між собою (Ар=36.26 мкм 
для МоКа - випромінювання і 40.89 мкм для МоКр). Очевидно, що 
для кристалів таких товщин, де розмиття поляризаційних провалів 
значне, використання випромінювання Кр обгрунтовано меншим 
значенням коефіцієнту фотоелектричного поглинання, що важливо 
при визначенні А.

Аналіз результатів у таблиці 1 показує, що: по-перше, 
неопромінені кристали, вирощені методом Чохральського, характе
ризуються більш високим значенням А, ніж еталонний кристал; по- 
друге, при високоенергетичному електронному опромінюванні 
екстинкційна довжина для всіх кристалів зменшилась, тобто 
покращалася їх структурна досконалість. При цьому, для деяких 
кристалів при наближенні до резонансної частоти, мають місце 
більші відхилення відносної величини екстинкційної довжини у 
порівнянні із похибкою. Це може бути обумовлено присутністю 
смуг росту в даних кристалах. Внаслідок цього подавлення 
аномального проходження рентгенівських променів ультразвуком в 
дельті Бормана відбувається на різних товщинах. Тому макро- 
деформації, наявні в кристалі, приводять до розмиття поляриза
ційних провалів на кривих просторового розподілу інтенсивності в 
дифрагованому пучку.

Для визначення величини макродеформації є можна 
використати співвідношення [4]:

є «2сі [ЛА8-1] 1/2/Л, (1)
де сі - міжплощинна відстань, Х,5 - довжина акустичної хвилі, при
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Рис. 1. Криві розподілу Яіі(0) на вихідній поверхні кристалу Бі 
(Т=8.4 мм), вирощеного методом безтигельної зонної плавки; симетричне 
(220) Лауе-відбивання. 1): а) \'5 =0; б) \'§= 140.3 МГц, и=0.8В (подавления 
30% ІВЗ), МоКа-випромінювання, рТ=12.3; 2): а) у8 =0; б) у5= 140.7 МГц, 
и=0.65 В (подавления 50% ІВЗ), М о К р -випромінювання, рТ=8.8.
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Таблиця 1. Інтегральні характеристики структурної досконалості кристалі в. 
визначені методом рентгеноакустичного резонансу.

№
зразка

т,
мм

Падаюче
випромі
нювання

Ч
МГц

ХхЮ -2,
см

Л,

мкм
Ь

1 8,422 М оК аї 140,45 3,65 36,27 2,09хЮ"4

2 10,585 М0 К0 4 139,38 4,80 36,31 1,24х10"3

139,87 5,63 36,55 0 ,8  ІхЮ “3

140,38 6,96 36,61 9,59х10 "3

6 6,592 М 0 К0 4 138,10 1,99 36,76 1,36х10'3

138,98 2,98 36,68 1,14х10“2

140,01 3,81 36,58 8,65х10"3

3* 10,684 МоКос] 140,90 6,47 36,39 3,47х10 “3

4* 6,275 МоКоц 140,53 4,15 36,58 8 ,6 6 х 1 0 " 3

5* 4,519 МоКа,] 140,04 1,99 36,38 3 ,37х10 _3

141,16 2,65 36,29 8,46х10"4

V 142,91 3,81 36,34 2,06х 1 0 " 3

1 8,422 МоКр 140,30 13,26 40,91 2,55х 10“4

6 6,592 МоКр 140,39 10,61 41,14 5,98х10"3

7 4,402 МоКр 126,70 3,65 41,23 8,05х10"3

3* 10,684 МоКр 139,68 16,58 40,92 5,35х10 “4

4* 6,275 МоКр 125,35 3,98 41,12 5 ,33х10 “3

124,95 3,65 41,12 5,54х10 ’ 3

124,39 3,32 41,19 7 ,33х10 ‘ 3

5* 4,519 МоКр 139,76 7,13 41,09 4,61х10"3

*- опромінені кристали; 2,6,7- контрольні вихідні зразки
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якій зникає тонка структура кривої розподілу Rh(0) на вихідній 
поверхні кристалу при наближенні до рентгеноаку стичного 
резонансу.

Слід відзначити, що використання частот короткохвильової 
області ультразвукових коливань, які є досить далекими від 
резонансної, дозволяє підвищити точність визначення параметра А 
для реальних кристалів.

Для пошарового аналізу структурних модифікацій поверх
невих шарів використано двокристальний спектрометр з установкою 
кристалу в косонесиметричній схемі дифракції на відбивання. Кути 
входу та виходу рентгенівського променю з кристалу при обертанні 
його навколо вектора дифракції на кут ер змінюються наступним 
чином:

sin(<t>0jh ) = To,h = ± sin(0) • cos(vj/) -  cos(0) • sinO ) • cos(cp) (2)

де 0 - кут дифракції, vp - кут розорієнтації між вхідною та 
відбиваючою кристалографічними площинами. Знак "+" відноситься 
до променю, що падає на кристал, а знак - до дифрагованого. 
Умову (2) найкраще задовольняють площини (311), для яких 0 і vp 
незначно відрізнялися, причому 0<vp [6 ]. З співвідношення (2) 
слідує, що кут Фо може приймати будь-які значення. Особливу увагу 
заслуговують ті області зміни кута ер, для яких кут входу Фо 
близький до кута повного зовнішнього відбивання Фкр- Це дозволяє 
отримувати рентгенівські топограми від тонких приповерхневих 
шарів монокристалів порівняно великої площі, не застосовуючи 
сканування.

На рис.2 представлені залежності зміни напівширини кривої 
відбивання від кута Фц (або глибини проникнення рентгенівського

випромінювання в кристал А = Х для вхідної та вихідної
ІХь І

сторін кристалу №3. Аналіз отриманих результатів свідчить про 
суттєву різницю стану кристалу до і після опромінення. При цьому, 
вхідна для електронів поверхня стала більш спотвореною, ніж 
вихідна. Різке збільшення приросту величини напівширини кривої
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гойдання Д0у (|Д 0у |=Л0о-Д0н) спостерігається з товщини Л<0,5 
мкм. В той же час, для вихідної поверхні зменшення уширення 
кривої гойдання носить більш плавний характер. Це може бути 
зумовлене відпалом залишкових деформацій у приповерхневих 
шарах кристалу в процесі високоенергетичного електронного 
опромінення.

Рис. 2. Залежності приросту кривих гойдання Д0у (Д0у=Д0°-Д0н) 
від кута Фо для кристалу №3 в порівнянні з вихідним неопроміненим 
зразком №2: а) вхідна сторона; б) вихідна.

З одержаних результатів можна зробити висновки:
- метод рентгеноакустичної взаємодії дозволяє ефективно досліджу

вати структурні зміни в кристалах, опромінених високоенергетич
ними електронами;

- високоенергетичне електронне опромінення покращує структурну 
досконалість кристалів, вирощених методом Чохральського. В той 
же час пошкоджується вхідна для електронів сторона кристалу на 
глибину - 0.5 мкм.
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SUMMARY
GIMCHINSKY O.G.

X-RAY ACOUSTIC RESEARCH OF CRYSTALS IRRADIATED BY 
HIGH-ENERGY ELECTRONS

By using effect of X-ray acoustic interaction, influence of a 
high-energy electronic irradiation on structural changes in the 
crystals Si is investigated. It established, that such irradiation 
results in improvement of structural perfection of Chochralsky 
grown crystals. Sensitive to structure integrated characteristics of 
crystals: the Debye-Waller factor L, extinction length A are 
determined.
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УДК 539.261

ФОДЧУК I M, ЄВДОКИМЕНКО A.B., ГУЛЬТАЙ Л.Л

ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРНИХ ЗМІН в 
ПРИПОВЕРХНЕВИХ ШАРАХ КРЕМНІЮ, 

ІМПЛАНТОВАНОГО ІОНАМИ ФОСФОРУ

Проведено моделювання структурних змін в приповерх
невих шарах монокристалічного Бі в процесі формування так 
званої 8-В8Р структури. Відтворено профіль розподілу 
деформацій і порушень атомної структури приповерхневих 
шарів при імплантації іонів фосфору з енергією 180 КеВ і 
дозою - 10і 5 іон/см2.

В даній роботі представлені експериментальні і теоретичні 
рентгеноструктурні дослідження розподілу напруг, що виникають в | 
перехідних шарах границь розділу при формуванні так званої б-Е^її 
структури (5 - тонкий імплантований шар) імплантацією іонів | 
фосфору в монокристалічний кремній [І].

Для неруйнуючого селективного пошарового аналізу 
структурних змін в приповерхневих шарах і на границях розділу 
використано косонесиметричну схему дифракції на відбивання. 
Дана схема дозволяє по серії топограм і кривих відбивання 
дослідити і визначити розподіл деформацій в тонких ( - 0.01 мкм і 
менше) приповерхневих шарах кристалів [2].

Поверхневий шар імплантованих кристалів має відмінний від 
об'єму період гратки в напрямку перпендикулярному поверхні. Це 
проявляється на експериментальній кривій дифракційного 
відбивання у вигляді додаткових максимумів поза областю кутів, що 
відповідають максимуму відбивання від підкладки (рис. 1). Оскільки 
безпосередня побудова профілю деформацій по експериментальним 
кривим дифракції в цілому не можлива, то розглянемо одне із 
можливих рішень так званої оберненої задачі. По заданому 
розподілу деформацій розраховується крива гойдання рентге
нівських променів і порівнюється з експериментальною кривою
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гойдання. Шляхом функціонального задання профілю деформацій і 
порушень та оптимізації параметрів моделювання проводиться на 
ЕОМ до отримання задовільного співпадання експериментальної і 
теоретичної кривих відбивання.

Розподіл по товщині г пружних деформацій (АсіСг) / сі) і 
порушень \У(г) задається у вигляді

Ad(z) _ 
d

W (z)=

х 2 - exp

х 5

х 2 exp

Х 7  • exp 

*10

Xj  -exp

" ґ \ 2 “
Z ~  Х \

2хз J
Ad
d

Ad

при — > X5,i Z < X \
d

Z ~  Х| ї̂ї
-

2 х 4 .

/< \ 2X1N

_

1ч 2 х 4

При —  < X5 І Z < X]

при Z > X]

/  \2 
z - x 6

2x 7

п р и г>  XjQ

при W < x 10 i z < x 6 ( 1) 

при z > x^

Всі параметри, за виключенням Х2 , Х5 , Х7 , хщ виражені через 
екстинкційну довжину - Lex Відзначимо, що у косонесиметричному 
випадку дифракції на відміну від звичайного екстинкційна довжина 
може змінюватись плавно більш чим на два порядки [2].

Оптимізація параметрів профілів виду (1) здійснюється 
методом найменших квадратів з мінімізацією функції

Іехр Н к Н і ч  * 1 0 ,ДЄк Г
К х і, ; -х ш де ) = ІР к

І=1 Іехр(ДЄк)
(2)

яка є критерієм співпадання в точках к розрахованих І(хі, хщ, А0) 
і експериментальних І^кС(Л0) кривих гойдання; рк - вагова функція; 
АЄк= %  - ЄБ.
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На першому етапі оптимізації в кожному тонкому шарі, на які 
розбивається весь профіль деформацій (порушень), визначаються 
значення (ДсІ/сІ^ і Далі отримані значення змінюються в околі

вихідних величин до отримання найкращого співпадання 
експериментальних і теоретичних кривих гойдання. Це приводить 
до зменшення можливої невідповідності істинного профілю 
деформацій (порушень) профілю, який описується виразом ( 1).

В рамках кінематичної теорії [3| амплітуда відбивання 
рентгенівських променів від N шарів є сумою амплітуд відбивання 
від кожного шару ) з врахуванням різниці фаз, яка обумовлена 
(ДсІ/сО, і \¥ ,; представляється так:

N
An =|q|- -ехр<; 

j=i
2

sin
n5 / ' f 6 '/ sm — (3)

де q = i
dX

V sm 0 B m c2 hkl - амплітуда хвилі від однієї кристало

графічної площини досконалого кристалу, у випадку, якщо 
амплітуда падаючої хвилі рівна 1; V - об’єм елементарної комірки;

5 j = —  • d cos 0£ • А0 + 271 • (Ad / d)j - фазовий зсув між сусідніми
/V

кристалографічними площинами в шарі j.
j -1

Ф ;  =  Z  n j S j ,  O j = 0  
J І = 1

O j - сумарний фазовий зсув після проходження j - І шарів.
2

(4)

Mj = ^ • 8Іп2 0Б - и 2
X 2  J

тт2

(5)

X - довжина хвилі випромінювання, ІЬ  - середньоквадратичне

зміщення вузлів гратки в ш ар іо б у м о вл ен е  дефектами структури.
-М  •

Порушення \ \ ^ = 1- е   ̂ змінюються від нуля для досконалого

кристалу до одиниці у випадку повністю неупорядкованого стану.

100



Рис.1. Крива гойдання кристалу кремнію, імплантованого іонами фосфору. 
Відбивання (400) СиКа -випромінювання. Пунктирна лінія - 
розрахункова, суцільна - експериментальна.

Значення амплітуда дифрагованої хвилі “на хвості” головного 
максимуму (р » 1 )  для 0<7г/4, згідно динамічної теорії [3] можуть 
бути представлені у вигляді

- 1 < ь  ь  оо *~т с 2  V
Х  = 2 Ї ('1+ 2 >* P = - s in20B ------2рЧ V "  '  ь е 2 X2 р°hkl

• Д0 . (6)

Повна амплітуда розсіювання і відповідно інтенсивність матимуть 
вигляд

R(A0) = A n  (ДЄ) + Х(ДЄ) • е х р ( - і5 ! ) , (7)

І(ДЄ) = Я ( Д Є ) Я * ( Д Є )  = |А N (ДЄ)|2 +
(8)

|Х (Д 9)|2 + 2Х (Д 0) • Rel A N (Д0) • ехр( - І 5 , )]
Відзначимо задовільне (максимальна розбіжність до 10%) співпа- 
дання теоретичних і експериментальних кривих гойдання. 
Експериментальні криві гойдання зняті на двокристальному спект
рометрі на випромінюванні СиК^ від симетричних (400) площин, а 
також в косонесиметричній схемі дифракції з використанням (311)
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а)

\Л/

б)

Рис. 2. а) Можливі профілі розподілу деформацій, які описуються 
співвідношенням (1). хрхю - параметри оптимізації. б) Профілі 
деформацій - пунктирна лінія, і порушень - суцільна крива.
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СоКа-випромінювання. В цілому, відтворений профіль деформацій і 
порушень в Si, імплантованому Р+, не є симетричним [4].

Отримані результати свідчать про те, що іонна імплантація 
фосфору вносить значні напруги в приповерхневі шари кристалу. 
Ефективна глибина локалізації значних пошкоджень приповерх
невого шару, як слідує із побудованих розподілів деформацій, 
находиться в границях від 0.6 до 0.7 мкм. Товщина аморфізованого 
шару -0.2-0.3 мкм. Значення середньої і середньоквадратичної 
деформації знаходяться в границях 6.1 10-3 і 8 ю-4 відповідно.

Таким чином, запропонований метод моделювання дозволяє 
з кривих гойдання побудувати профілі деформацій і порушень 
тонких шарів кристалу. Функціональне задания профілів на першо
му етапі значно підвищує точність відтворення реальних профілів 
деформацій і відхилень атомних площин в приповерхневих шарах
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SUMMARY

FODCHUK I.M., EVDOKIMENKO A.V., GOOLTYAY L.L. 
THE INVESTIGATION OF STRUCTURAL CHANGES AT 

SUBSURFACE LAYERS IN Si IMPLANTED 
BY PHOSPHORUS IONS

Simulation algorithm of structural changes at subsurface layers in 
Si single crystal during formation of so called а-structure is offered. 
Profiles of deformation distribution and of atom structure distortion 
in subsurface layers at implantation of phosphorus ions with energy 
180 keV and doze of the order 1015 cm'2 is reproduced.
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УДК 539.291

ТКАЧ В.М., РАРАНСЬКИЙ М.Д, Ф ОДЧУК І.М., 
БОРЧА М.Д., М ІХАЛЬОВ І.В., Ш ТЕМ П Л Ю К Д.О.

ВИЗНАЧЕННЯ СТРУКТУРНОЇ ДОСКОНАЛОСТІ 
СИНТЕЗОВАНИХ КРИСТАЛІВ АЛМАЗУ

Проведені дослідження структурної досконалості 
природного і синтезованих в різних системах росту 
кристалів алмазу на основі аналізу профілів ліній Коселя. 
Встановлено суттєвий вплив умов росту на структурну 
досконалість кристалів алмазу та визначені середні і 
середньоквадратичні значення деформацій, а також 
відповідні величніш структурного фактора Дебая-Вал^>а.

Пружні деформації і гомогенні напруги, як відомо, 
зумовлюють зміну періоду гратки, і як наслідок - уширсння ліній 
Коселя, збільшення інтенсивності ліній відбивання і зменшення 
інтенсивності ліній поглинання до їх повного зникнення. 
Причиною появи пружних деформацій в реальному кристалі с дії 
зовнішніх сил або внутрішніх напруг, які обумовлені 
температурними градієнтами, утворенням твердих розчинів, 
фазовими перетвореннями, підвищеними густинами 
недосконалостей. Еліпсоїд деформацій тут досить легко розра
ховується, якщо визначені значення співвідношень Д с і^  /
для шести різних площин (іїкі). Для кристалу із статистично 
розподіленими дефектами Френкеля використання ще більшої 
кількості ліній з подальшим усередненням методом найменших 
квадратів дозволяє підвищити точність визначення анізотропії 
деформацій в кристалічній гратці.

В даній роботі на основі методу широкорозбіжного пучка 
(методу Коселя) проводиться аналіз структурної досконалості 
природного і штучно вирощених кристалів алмазу: в системі 
№-Мп-С-азот, в системі И і-М п-С+В-азот і мегодом термо- 
градієнту.

Досліджувались монокрисгали алмазу різного походження
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розмірами -1.0-1.5 мм і товщиною 0.88-1.0 мм. Коселограми на 
СиКа і-випромінюванні від площин {111} отримувались з 
допомогою растрового електронного мікроаналізатора 
“Gam ebax” (прискорююча напруга - 30 кВ, розміри зонда 2 мкм).

Для прецизійних досліджень важливе значення має Фур’є- 
аналіз профілю лінії Коселя [1]. Це обумовлено тим, що по 
зміщенню і уширенню ліній Коселя можна розрахувати тільки 
еліпсоїд деформацій [2], а зміна тонкої структури ліній дає змогу 
визначити характер теплових коливань гратки і фази розсіяних 
хвиль [3].

Характерною особливістю тонкої структури дифракційного 
профілю ліній Коселя є взаємодія екстинкційної і дифракційної 
складових розсіяння. Ці складові обумовлюють так званий 
чорно-білий контраст ліній Коселя, а також появу біля 
дифракційної лінії світлої кайми, інтенсивність якої менша 
інтенсивності фону рентгенограми. Наявність такої кайми 
обумовлена динамічною взаємодією між первинною і вторинно 
розсіяними хвилями. П оява ж чорно-білого контрасту 
обумовлена взаємодію симетричної і асиметричної складових 
динамічного розсіяння в геометрії Jlaye. При цьому симетрична 
складова і частина асиметричної, такої ж полярності, як і 
симетрична, описують екстинкційну (кінематичну) частину лінії 
(темну на топограмі), а друга частина асиметричної складової, 
яка має протилежну полярність - дифракційну (динамічну) 
складову (світлу в порівнянні з фоном частину профілю на 
топограмі). В ідеальному кристалі відстань між світлою і темною 
частинами профілю лінії, як правило, складає декілька кутових 
секунд. Для досліджуваних нами кристалів алмазу (рис.1), які 
вирощені в різних умовах, відстань між світлою і темною 
частинами профілю знаходиться в межах від 2 до 5 кут.мінут. 
При цьому, суттєво змінюється також  співвідношення як пікових 
значень, так і інтегральних інтенсивностей ліній К а і і К а 2 
(рис.1). Причиною цього може виступати як пружне розсіяння 
рентгенівського випромінювання на статичних спотвореннях 
гратки, так і непружне дифузне розсіяння на фононах, 
плазмонах, і внутрішніх електронах домішкових атомів 
реального кристалу. Все це свідчить про наявність порушень в
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кристалічній будові кристалу. Тільки таким складним процесом 
динамічного розсіяння і багатократного перерозсіювання 
екстинкційної і .дифракційної складових ліній Коселя можна 
пояснюй порушення співвідношення інтенсивності між лініями 
к а , і К а 2- При цьому найбільше значення інтегральної відбива
ючої здатності характерне для кристалів, синтезованих в системі 
росту Ni-Mn-C. Найменше - в системі росту Ni-M n-C+B.

Як слідує з рис.2, найбільший приріст розсіяної інтенсивності 
для синтезованих алмазів по основі палатки Бормана 
характерний якраз в області полярної асиметричної складової 
розсіяння. Це стосується як К аї > так і К а2 ліній.

Рис. 1. Профілі розподілу інтенсивності ліній Коселя для природного та 
синтезованих кристалів алмазу і промодельовані пунктирними 
ЛІНІЯМИ - розрахункові розподіли Інтенсивностей ЛІНІЙ К а 1 І К а 2-
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Для отримання кількісної інформації з профітів на рис. 1,2 
застосовано методи Ф ур’є аналізу. Визначені середні і середньо- 
квадратичні значення деформацій, а також відповідні величини 
фактора Дебая-Валера Ь:

Система 
росту зразка

Л а / л 0 -4

Ш  ■іо -3

ь , 10-2 1

№ -М п-С 6.51 4.605 2.60
№ -М п-С+В 3.76 3.411 2.06
темп.град. 3.61 1.125 1.89

Зауважимо, що в порівнянні з природнім кристалом алмазу, 
який вибраний в якості еталона, найбільш неоднорідним і 
напруженим є синтезований кристал, отриманий в системі росту 
їчП-Мп-С+бор (домішки К +бор), найменш - вирощений методом 
термоградієнту.

ЛІ, 1 о
метод
термоградієнту

АІДО Иі-Мп-С+В
п— ■— і

Рис.2. Різниця відбиваючих здатностей кристалів природного 
алмазу і алмазів, вирощених при різних умовах.
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Таким чином, і величина і орієнтація поля залишкових 
деформацій у кристалах алмазу залежить від умов і методу його 
вирощування, власне кажучи, від типу домішкових дефектів 
(природний - азот у вигляді N-N; Ni-M n-C-азот - у вигляді 
одиничних атомів; Ni-M n-C+бор - домішки N + бор). Саме тип 
домішок і спосіб їх входження в кристалічну гратку, очевидно, с 
основними чинниками виникнення поля залшлкових деформацій 
у кристалах алмазу.
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BORCHAM.D.. MICHALYOV I.V., SHTEMPLUCK D.O. 

STRUCTURAL PER FEC TIO N  D ETERM INATION 
IN SYNTHETIC DIAM OND CRYSTALS

Structural perfection researches for natural diamond and 
diamonds grown in different systems by the analysis of Kossel 
line structures are carried out. Essential influence of growth 
conditions on structural perfection of diamond crystals is 
determined and values of average and root-mean-square values 
of deformations, as well as values of the Debye-Valler 
structural factor are estimated.
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УДК 681.785

Ф О ДЧУ К I.M ., Н ІЧИ Й  C.B., РОМ АНКЖ  o .e .,  
П О Л ІТА Н С ЬК И Й  Р Л .7 КОЛЕСНИКОВА О.О.

СТРУКТУРНІ ЗМІНИ В КРИСТАЛАХ CdxHgi_xSe, 
ОБУМОВЛЕНІ ДІЄЮ  ЛАЗЕРНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ

Металографічними та рентгенодифракційними 
методами досліджено структурні зміни, що відбуваються в 
кристалах твердих розчинів - СсіхЩ і_х8е під дією 
лазерного випромінювання. Показано, що концентрація і 
стан власних дефектів кристалів змінюється внаслідок 
руху тих дислокацій, орієнтація векторів Бюргерса яких 
близька до напрямку дії лазерного випромінювання.

На сьогодні існує достатня кількість напівпровідникових 
матеріалів, які придатні для використання їх в якості фільтрів 14- 
області спектру. Однак багато з них не володіють достатньою 
твердістю, вологостійкістю або міцністю. Проте, результати 
експериментальних досліджень, наведені в роботах [1,2], 
показують, що тверді розчини (ТР) СсіхН §і.х8е можуть 
використовуватись в якості фільтрів ІЧ-області спектру, які 
проявляють стійкість до впливу зовнішнього середовища.

Властивості кристалів ТР на основі напівпровідникових 
сполук А 2В6, зокрема Сс1хЩ і_х8е, в більшості випадків 
визначаються концентрацією та станом власних дефектів. Одним 
із ефективних сучасних методів ціленаправлепої дії на стан і 
концентрацію дефектів в кристалах ТР є метод лазерної дії. 
Знаючи умови утворення і механізми перетворення підсистеми 
точкових дефектів, можна отримувати матеріали із заданими 
параметрами, що важливо для їх практичного використання.

Результати експериментальних досліджень [3] свідчать 
про те, що при дії імпульсного лазерного випромінювання на 
кристали ТР Сс1хЩ і-х8е спостерігається збільшення оптичного 
Пропускання з 45% до 55%. Такий ефект збільшення пропускання
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даних твердих розчинів пояснюється нами змінами структурної 
досконалості кристалів під впливом дії лазерного опромінення. 
Для підтвердження таких міркувань в даній роботі проведені 
металоірафічні і рентгенодифракційні дослідження механізму 
впливу лазерного випромінювання на структурні зміни в ТР 
Сс1хН§1_х§е.

В якості вихідних речовин для синтезу сплавів СсіхЬ ^ і .х8е 
використовувався селен марки ОСЧ-22-4, зонноочищений кадмій 
і ртуть марки Р6. Сплави синтезувались в кварцових ампулах 
подвійного плавлення, покритих піролітичним графітом і 
вакуумованих до 1,33 Па. Синтез по заданій програмі полягав у 
нагріванні до температури 350-400°С з швидкістю 100 град/год, а 
після досягнення 400°С - з швидкістю підвищення температури 
20-30 град/год. М онокристали були одержані удосконаленим 
методом Бріджмена при температурному градієнті на фронті 
кристалізації 30-35 град/см і швидкості переміщення 
завантаження 1,2 мм/год. їх довжина досягала 80-120 мм при 
діаметрі 14-18 мм. Дослідження проводились на пластинах, які 
вирізались механічно із монокристалів перпендикулярно до 
напрямку росту. Порушений приповерхневий шар знімався 
шліфуванням і механічним поліруванням, після цього зразки 
протравлювались в 5%-ному розчині брому в метанолі. Товщина 
досліджуваних пластин приблизно була рівна 1 мм.

Вивчення морфології поверхні по фігурах травлення 
зразків проводилось до і після обробки імпульсним лазерним 
випромінюванням. Процес селективного металографічного 
травлення відбувався при кімнатній температурі на протязі 45 с у 
селективному травнику такого складу:

1 ч Н Ж )3 + 1 ч НС1 + 1 ч Н 20 +  0,1 ч СН зСО О Н  + 0,015ч Вг.
Густина дислокацій визначалась шляхом підраховування 

кількості ямок травлення по площі у полі зору металографічного 
мікроскопу ММР-2Р. Концентрація ямок по поверхні 
досліджуваних зразків знаходилась у межах (1,6-2,4) *103 см-2. 
Середня густина фігур травлення становила 1,8-103 см-2. Круглі 
форми ямок травлення (рис. 1а) вказують на те, що для даних 
зразків кристалів ТР СсіхЩ і..х8е вхідна поверхня не має чітко
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визначеної кристалографічної орієнтації.
З аналізу рентгенівських топограм (рис.2), отриманих на 

різних відбивання (422) СиКа-випромінювання, очевидно,що 
дані зразки мають дрібно-зернисту і слабко розорієнтовану 
структуру: розміри блоків ~1-3 мм, розорієнтація - 15-30 кут. сек. 
Більшість мікроблоків мають кристалографічну орієнтацію 
(531). Проведення металографічних досліджень після 
опромінення зразка (параметри лазерного випромінювання - 
ймп= 1>5 мс, УіМП=30 Гц, п = 10000 ім., РіМп= 5,6 В т /см2) виявило, що 
розподіл ямок травлення по поверхні набуває нерівномірного 
характеру (рис. 16) при загальностатистичній їх концентрації 
порядка 0,6-103 см-2. Спостерігаються поверхні, вільні від ямок 
травлення, а також  характерні фігури травлення значно більших 
розмірів, скупчені на окремих ділянках. Такий результат можна 
пояснити переміщенням дислокацій [4]. Структурні зміни, 
обумовлені рухом дислокацій по певним кристалоірафічним 
площинам ковзання, приводять до їх виходу на границі зерен, і, 
як наслідок, до зменшення напруг в середині блоків, про що 
свідчить їх контрастність на приведеній топограмі (рис. 26). Дані 
результати можна пояснити, виходячи з наступних міркувань.

Рис. 1. Селективно травлена поверхня СсІо,25^ 0,75^  до (а) і
після (б) лазерного опромінення (хІЗО).

Якщ о враховувати нелінійні процеси при нагріванні, то 
розподіл температур під час дії лазерного імпульсу по товщині 
приповерхневих шарів можна умовно розділити на три зони [2]:
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перша зона високих температур з незначним градієнтом (Ттах, 
<1Т/сіх*0); друга зона середніх температур і великих градієнтів 
(Тер. (1Т/<іх»тах); третя зона характеризується низькими 
температурами і малими градієнтами (Тт іп, сіТ/с1х«тіп).

Рис. 2. Рентгенівська топограма поверхні СсІо,25^0,75$е до (а) і
після (б) опромінення (х8). Відбивання (422) СиКа.

При зростанні густини енергії лазерного імпульсу 
проходить зменшення величини першої зони і збільшення другої 
на фоні загального збільшення температури в матеріалі. Тому, в 
кристалі при певних рівнях випромінювання формується енергія 
активації термопружної хвилі, яка стає достатньою для руху 
дислокацій по тих кристалографічних площинах, орієнтація яких 
найближча до напрямку дії опромінення. Це дає змогу 
реалізувати, на відміну від традиційного термічного відпалу, 
кероване покращання структурної досконалості кристалу як за 
рахунок анігіляції окремих дислокацій, так і виходу їх на границі 
зерен.

112



СП И СОК ЛІТЕРАТУРИ
1. Свойства оптических фильтров на основе систем кадмий- 

ртуть-селен / Гавалешко Н.П., Паранчич С.Ю., Паранчич Л.Д., 
Антощук В.Г. // ОМП.-1985.-№1.-С.10-11.

2. Спектры пропускания твердых растворов CdxHgi_xSe / Паран
чич Л.Д., Ромашок О.С., М акогоненко В.Н., Ничий С.В. // 
Ж П С .-1996.-63, № 2.-С.353-356.

3. Влияние лазерного излучения на оптические свойства твердых 
растворов C dxHgi_xSe / Раренко И.М., Ничий С.В., Паранчич 
Ю.С., М акогоненко В.Н. //Ж П С .-1996.-63, №3.-С.512-515.

4. Урусовская А.А. Исследование кристаллов LiF методом 
травления // Кристаллография.-1958.-3, №1.-С.37-40.

5. McKim D., Shah R. Crosthwaih L. A general analitic technique for 
nonlinear dynamic transport processes during laser annealing // j. Appl. 
Phys. -1980.-51, N6. -P. 295 - 338.

SUMMARY

F O D C H U K  I.M ., N IC H IY  S.V., ROM ANYUK O.S., 
PO LITA N SK Y  R.L., KOLESNIKOVA O.O.

STRUCTURAL CHANGES IN CdxHgi-xSe CRYSTALS, 
CAUSED BY ACTION OF LASER RADIATION

The structural changes, occurring in CdxHgi-xSe solid 
solution crystals under action of laser radiation are 
investigated by the metallography and x-ray diffraction 
methods. It is shown, that the concentration and state of 
intrinsic defects in crystals changes owing to movement those 
dislocations, Burgers vector orientations of which are close to 
a laser radiation direction.
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УДК 539.261

БОРЧА М.Д., ГУЛЬТАЙ Л.Л., КРОЙТОР О.П

ВПЛИВ ПРИПОВЕРХНЕВОЇ ДЕФ ОРМ АЦІЇ НА 
ТРЬОХВИЛЬОВЕ АНОМ АЛЬНЕ ПРОХОДЖ ЕННЯ 

РЕНТГЕНІВСЬКИХ ПРОМ ЕНІВ

Чисельним рішенням системи рівнянь Такагі досліджені 
закономірності формування топографічних зображень багато- 
хвильового розсіяння у випадку одномірного спотворення 
приповерхневих атомних площин. Для трьохвильових дифрак
цій (111,111/200), (202,220/022), (111,111/220) по 
Лауе СиКа ]-випромінювання в кристалі ве встановлено, що 
така деформація приводить до асиметричного подавлення дво- 
хвильових областей розсіяння і різноманітної трансформації 
трьохвильових областей.

На основі чисельного розв'язку системи рівнянь Такагі методом 
Рунге-Кутта-Фальберга [І] проведено моделювання впливу деформа
ційного поля на трьохвильові дифракції в кристалі ве , що містить 
схований під поверхнею одномірно деформований шар. Поле 
зміщень такого шару задається співвідношенням:

_ |  Рзіпфг) при х < Ь ех{
2 [0 при т > Ь ех1

(х - координата по товщині кристалу, Ь=л/ЬЄхі, Кехі ~ екстинкційна 
довжина). Такого роду деформаційне поле може виникати, 
наприклад, при іонній імплантації, легуванні або епітаксійному 
нарощуванні.

Координатну площину хОу вибрали таким чином, щоб вона 
співпадала з вхідною поверхнею кристалу, вісь Ох - з нормаллю до 
неї, а вісь Ох - з вектором первинної дифракції Н | ; напрямок векто

ра зміщення 0  в площині хОу задається кутом  соз(ф) = ■ У ‘Н і .
| и  | -1 К | |
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В цьому випадку локальні розорієнтації атомних площин у 
напрямку відповідно дифрагованих хвиль Н т  і Н { матимуть 
вигляд:

a m <*) = ■ а °  -  2 т Д ( Н т U (z))  = a g >  -  а т ,

а Н, = а н, - Р н і  ■ sin(bz); а Н2 = а ° 2 - р Нг sin(bz),

де Рн, = Рcos(a ) . Рн2 = Рcos(a  -  Ф). Р = Ь̂ -Уо ■
Розглядаються два положення вектора дифракції по відношен

ню до зв’язуючого дифраговані хвилі вектора Н] -  Н 2 : паралельно і

перпендикулярно. У точному положенні дифракції ( а ^  = а ^  = 0 )

для (111,1 11/200)- конфігурації, як відомо з [1], дві моди в 
ідеальному кристалі мають мінімальний коефіцієнт поглинання 
Цтіп=0.053ро=19см-1.

При відході від точного трьохвильового положення значення 
мінімального коефіцієнта збільшується, наближаючись відповідно 
по величині до одно- чи двохвильового значень. При переході 
вздовж напрямку [111] до відповідної двохвильової області рщщ 
спочатку різко зростає до 200см-1, а потім різко понижується до 
двохвильового значення 105 см-1 .

Поступове збільшення величини деформації, як слідує з рис.1, 
приводить до майже повного подавления двохвильових областей. В 
результаті цього на їх фоні чітко проявляється трьохвильова область 
розсіяння. Має місце асиметричне подавления двохвильових

Н 200областей - одна з них послаблюється повільніше. При и

(ф=(а+7с)/2) трьохвильова область поступово послаблюється і стає 
більш розмитою, в той час при и_1_Н200 (ф=о/2) вона спочатку 
послаблюється, а потім підсилюється, причому трьохвильова 

область досить звужена. Це обумовлено тим, що при и  Н 200 ДеФ°Р" 

мація приводить до появи прямої взаємодії між дифрагованими 
хвилями, а при О іЇЬ о о  навпаки - до подавления дво- і трьо-
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хвильової взаємодій. Причому, внаслідок дії аномального погли
нання остання зазнає підсилення при досить значній деформації.

Конфігурація (111,111 / 220) має сильно взаємодіюче об'єднане І 
відбивання (220), яке суттєво впливає на процеси перерозподілу 
інтенсивності між дифрагованими хвилями. Як показано в роботах 
[2-4], обробка поверхні досліджуваного кристалу може приводити 
для даної конфігурації як до підсилення аномального проходження 
так і до його послаблення При цьому найбільше підсилення 
аномального проходження спостерігалось як раз на дифрагованих 
променях.

15 — — —
-15 -9 -3 3 9 -15

а ] п ,кут.сск.

Рис. 1. Трьохвильова дифракція (111,1 11/ 200). 
а) ср=(а+7ї)/2, Rmax=0.087, р=3; б) ф=(а+л)/2, Rraax=0.052, Р=5; 

в) ф=аУ2, Rmax=0.137, Р=3; г) ф=а/2, Rmax=0.155, Р=5. 
Rmax ~ максимальне значення коефіцієнта 

проходження заломленої хвилі.
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При u | Н 220 (рис.2а) із збільшенням величини деформації

відбувається розділення і подавления трьохвильової області, а також 
асиметричне подавления (111) двохвильових хвостів з суттєвим 
підсиленням на їх фоні двохвильової (111) області.

15

&й 9
8
£  з

гН

6 -9 

-15

-15 -9 -3 3 9 -15
а Т Т і,к у т .сек .

Рис.2. Трьохвильова дифракція (111,111/220), Р=3.5. 
а) ф=(а+7і)/2, Яшах=0-011‘, б) ф =а/2, Ящах^ОІЗ

Дещо інша ситуація має місце у випадку и ± Н 22о (рис.26). Тут 
із збільшенням деформації відбувається ледь помітне послаблення і 
розділення трьохвильової області розсіяння на дві, а також 
одночасне асиметричне подавлення в додатній області кутових 
розорієнтацій двохвильових (111) ( 1 Н )  дифракцій. При цьому, 
замість двох хвостів в трьохвильовій області спостерігається один 
протяжний, орієнтований перпендикулярно вектору зв'язуючого 
відбивання (220).

Для кофігурації (202,220 / 022), ефект аномального проход
ження не повинен спостерігатися [5]. Це зумовлено тим, що в 
даному випадку дисперсійна поверхня містить точку виродження, а 
відповідні трьохвильовий і двохвильовий мінімальні коефіцієнти 
поглинання рівні (ц3шіп=М^тіп) Відсутність області аномального 
проходження рентгенівського випромінювання для даної
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конфігурації пояснюється простим накладанням двох незалежних 
дифракцій (220) і (202), тобто спостерігається так зване модальне 
підсилення.

Для даної конфігурації результати моделювання приведені на 

рис.З. Тут при и||Н2оо як двохвильові, так і трьохвильова області

розсіяння майже повністю подавлюються. При СШН^О відбува
ється подавлення двохвильових дифракцій в додатній області кутів. 
При цьому трьохвильова область трансформується у витягнуту 
пляму вздовж напрямку дії деформації. Слід відзначити, що тут не 
має місце звичайне модальне підсилення. Це обумовлено тим, що 
при значних деформаціях в прихованому шарі розмиття вузлів 
оберненої гратки настільки значне, що виникають міжвіткові 
процеси взаємодії, які приводять до своєрідних перерозподілів 
інтенсивності між дифрагованими хвилями з подавленням 
трьохвильової взаємодії.

-15 -9 -3 3 9 -15
«220» КуТ.СеК.

Рис.З. Трьохвильова дифракція (202,220/022), Р=3. 
а) ф=(а+7і)/2, Rmax=0.130; б) ср=ос/2, Rmax= 0 .136
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SUMMARY

BORCHA M.D., GOOLTYAY L.L., KROYTOR О.Р. 
THE INFLUENCE OF SUBSURFACE STRAINS ON 

THREE-WAYS ABNORMAL TRANSMISSION OF X-RAYS

The investigation of multiways scattering topographic 
images creation in case of 1-dim deformation of sublayers with 
the aim of numerical simulation. It ocures that for the case of 3- 
ways (111,11 1 /200), (202,220 / 022), (111,11 1 / 220) 
Laue-diffraction of CuKa i radiation in Ge crystal such 
deformation led to asymetrical degradation of 2-ways regions and 
to different transformation of 3-ways regions.
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УДК 621.793.

НІЧИЙ С.В., ГРИЦЮК Б.М., ФОДЧУК Ї М . 
РОМАНЮК О.С., ДАНИЛЮК І.Р

ЯВИЩА ПЕРЕНОСУ В ПЛІВКАХ СсІхН ?1_х8е і СгхН&_х8е

В роботі проведено дослідження кристалічної структури і 
явищ переносу в плівках Cd.xHgi.xSe, Сг^Л^^е, вирощених 
лазерним випаровуванням. Встановлені залежності кристаліч
ної будови та явищ переносу від температури підкладки.

Області практичного використання плівок визначаються 
електричними властивостями (питомою електропровідністю сг, кое
фіцієнтом Холла И і рухливістю р ,) та їх кристалічною будовою. Ці 
характеристики взаємозв’язані між собою і залежать від техноло
гічних процесів вирощування, які в достатній мірі повинні 
забезпечувати умови для збереження стехіометрії плівок та їх 
високої структурної досконалості. Одним з методів, який забезпечує 
умови збереження стехіометрії плівок, в порівнянні з іншими, є 
метод лазерного осадження [1].

Плівки СбхИ^ихБе (х=0.25 і 0.6), Сгх1п^].х8е (х=0.1 і 0.2) 
осаджувались на підкладки з скла та сколи слюди (марка СТА) з 
використанням імпульсного лазера “Квант-12”. Температура підкла
док, на які наносились плівки, знаходилася в межах 90-120°С. 
Вирощування проводились при потужності лазерного випроміню
вання 6,4 кВт/см2, тривалості імпульсів 1,5 мс і частоті 15 Гц, 
швидкість росту спадала 0,5 А/імпульс. У вказаному діапазоні 
температур отримані однорідні за товщиною, з доброю адгезією 
дзеркальні плівки з характерним забарвленням відповідного 
масивного матеріалу. Всі плівки володіли п-типом провідності.

З аналізу елекроннографічних досліджень кристалічної 
структури плівок встановлено, що плівки, які осаджені на підкладки 
з температурою до 100°С є полікристалічними.

120



Рис.1. Температурна залежність провідності плівок С с іх ^ ^ е  різного 
складу, вирощених при різних температурах підкладки:
1 - С а о б Н ^ е ,  ТПЩ=90°С; 2  - Cdo.6Hgo.4Se, ТПІД=120°С;
З - Cdo.2 5Hgo.7 5 Se, Тпщ =90°С; 4 - Ссіо 25^о.75$е, Тпід=120°С

Рис.2. Температурна залежність значень коефіцієнта Холла для плівок 
CdxHg].xSe різного складу, вирощених при різних температурах підкладки 

(позначення кривих відповідають рис.1).
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Рис.З. Температурна залежність провідності плівок СгхН̂ і_х8е різного 
складу, вирощених при температурі підкладки 120°С:

1 - для х=0.2; 2 - для х=0.1

1§сз, Омсм’1

Рис.4. Температурна залежність значень коефіцієнта Холла для плівок 
СгхЕ^і_х8е різного складу, вирощених при різних температурах підкладки 

120°С (позначення кривих відповідають рис.З).
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При підвищенні температури підкладки до 120°С ростуть 
текстуровані плівки крупно зернистої структури. Такі зміни в 
структурі повинні впливати на кінетичні коефіцієнти явищ переносу 
їх зростання. Це можна пояснити виходячи з тих мірку вань, що при 
рості плівок з більш досконалою кристалічною структурою 
збільшуються розміри кристалічних зерен і підвищується 
впорядкованість кристалітів

Дослідження рухливості носіїв в плівках обидвох складів, 
вказує на те, що розсіювання електронів відбувається на теплових 
коливаннях гратки. Слід зауважити, що в плівках CrxHgi_xSe при 
вимірюванні значень коефіцієнта Холла при температурі -70°С 
спостерігаються аномальні явища як і в масивному матеріалі [3].
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SUMMARY

NICHIY S. V., GRITSYUK В.М., FODCHUK І.М., 
ROMANYUK O.S., DANILYUK I.R.

TRAMSMISSION EVENTS IN CdxH gbxSe AND C rxHglxSe LAYERS

In given paper the crystaline structure and transmission events 
has been investigated for CdxHgi_xSe, CrxHgi.xSe layers, grown 
by a lazer evapuaration method. The dependense of the 
crystaline structure and transmission events from substate 
temperature has been derived.
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УДК 621.382.2

Д ЕМ И Ч М.В., ГОРЛЕЙ П.М. 
М АХНІЙ В.П., У Л ЬЯ Н И Ц ЬК И Й  К.С.

ВПЛИВ ПАРАМЕТРІВ ПІДКЛАДКИ ТА УМОВ 
ВИГОТОВЛЕННЯ КОНТАКТІВ Аи-С«ІТе НА ЇХ 

ФОТОЕЛЕКТРИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

Створено контакти метал-напівпровідник на основі 
телуриду кадмію, поверхня якого компенсована киснем. 
Вивчено вплив режимів відпалу та питомого опору 
базової підкладки на основні параметри фотодіодів. 
Обговорюються можливості практичного використання 
досліджуваних структур.

Телурид кадмію -  перспективний матеріал для виготов
лення сонячних елементів з гетеропереходом (ГП) любого типу. 
Це пов’язано, насамперед, з тим, що його ширина забороненої 
зони (Ей=1,5 еВ при 300 К) є оптимальною для перетворення 
сонячної енергії в електричну. Аналіз попередніх досліджень 
показує, що на властивості ГП і характеристики готових 
приладів суттєвим чином впливають як об’ємні параметри 
напівпровідникової підкладки, так і умови підготовки її поверхні 
перед формуванням гетеропереходу [1,2]. Поверхневі дефекти 
приводять до збільшення надлишкових струмів різної природи, а 
в кінцевому результаті -  до зменшення напруги холостого ходу 
Уос і фактора заповнення 1Т навантажувальної характеристики. 
Один з шляхів покращення вищезгаданих параметрів -  термо
обробка кристалів [3] або плівок [4] СсіТе в атмосфері кисню. 
Зазначимо, що струм короткого замикання І5С> як і значення У0с 
і ЇГ, залежать також від параметрів базової підкладки, насам
перед, її провідносгі. В даній роботі вивчається вплив режимів 
термообробки кристалів телуриду кадмію з різним питомим 
опором на основні фотоелектричні властивості контактів Аи- 
СсіТе.
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Вихідні кристали СсіТе мали електронну провідність, яка 
при 300 К змінювалась в межах 10-5-100 Ом-і-см-і. Підклатки 
типорозміром 4х4х І ммЗ піддавались механічному та хімічному 
поліруванню, після чого на одну із сторін вплавлялись омічні 
індієві контакти. Н а протилежну сторону зразка після його 
термообробки напилювалась напівпрозора плівка золота 
площею 10-1 см2. Вибір золота зумовлений тим, що воно створює 
з п-СсІТе досить великий бар’єр, а його тонким шарам 
притаманні високі електропровідність та прозорість в широкому 
(1-6 еВ) спектральному діапазоні [5]. Зразки з омічними 
контактами відпалювались на Повітрі при температурі 500°С на 
протязі різного часу і.

Атмосферний кисень, дифундуючи в телурид кадмію, 
приводить до компенсації приповерхневого шару напів
провідника. Дослідження показали, що основні параметри 
фотодіодів з такою модифікованою поверхнею кращі ніж у 
контрольних, які не пройшли стадію відпалу.

Це ілюструється даними таблиці 1, в якій наведено 
залежності напруги холостого ходу Уос і струму короткого 
замикання Цс від часу відпалу для діодів, виготовлених на основі 
СсПГе з р=20-50 Ом-см.

Та б лиця. 1
1, хв 0 5 10 ЗО 60

Voc,B 0,4 0,5 0,7 0,25 0,2
І5С, мА 1 1,5 3 0,5 0,01

Вимірювання проведені в умовах сонячного освітлення 
АМ2, а в таблиці вказані параметри, які усередненні по 5 зразках 
для кожного значення І.

Залежності середніх значень Уос та І5С від питомого опору 
підкладки контактів Аи-Сс1Те<0> при 1=10 хв наведено в 
таблиці 2.

Таблиця. 2
р, Ом-см 1-5 20-50 103 105

Voc,B 0,5 0,7 0,3 0,2

Цс, мА 2 3 0,2 0,03
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Аналіз даних таблиць показує, що оптимальні параметри 
контактів Au-CdTe досягаються для матеріалу з р= 20-50 Ом-см 
та часу відпалу t=10 хв. К.к.д. перетворення сонячної енергії в 
електричку в умовах освітлення АМ2 для кращих зразків може 
досягати при 300 К 13%. Струм короткого замикання таких 
діодів змінюється від напруги холостого ходу по закону

he = *sc cxp(eV0C / 2kT ), що вказує на переважаючу генерацію 
фотоносіїв в області просторового заряду. Залежність Isc від 
освітленості L лінійна в широкому діапазоні її зміни. Напруга 
холостого ходу змінюється по закону V0C~în(L) при малих 
значеннях освітленості, прямуючи до насичення при великих L. 
Спектр фоточутливості обмежений діапазоном енергій 1,4- 
6,0 еВ. Ш ирокий спектр чутливості в поєднанні з високою 
радіаційною стійкістю телуриду кадмію дозволяють 
використовувати такі структури в жорстких умовах, зокрема, у 
відкритому космосі.

Темпові та світлові вольтамперні характеристики діодів з 
високоомиою (р^Ю5 Ом-см) базою описуються в рамках теорії 
струмів обмежених просторовим зарядом. В таких структурах 
реалізується внутрішнє підсилення, коефіцієнт якого при 
відносно низьких напругах може досягати декількох тисяч [6]. В 
зв’язку з цим, інжекційні фотодіоди можуть знайти використання 
в різних функціональних вузлах оптоелектронної апаратури.
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D EM Y CH  N.V., GORLEY P.N., 
M A K H N IY  V.P., ULYANITSKIY K.S.

IN FLU ENCE PA RA M ETERS SUBSTRATES AND 
CO N D ITIO N  of PR EPA R A TIO N  by CONTACTS Au-CdTe 

ON TH EIR S PH O TO ELEC TR IC A L PRO PERTIES

Contacts of the m etal-semicondactor n-CdTe, 
which surface is compensative by oxygen, have been 
doing. Influence of the region by annealing and resistivity 
base-substrates on the main param eters of photodiodes 
are studied. Possibilities of practical utilize of the research 
structures are discussed.
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УДК 621.15

МАЗУР М. П

ГАРЯЧА Е Л Е К Т РО Л Ю М ІН Е С Ц Е Н Ц ІЯ  
КРЕМ Н ІЄВИ Х  ДІО ДІВ Ш О ТКІ

Приведені результати експериментального дослід
ження передпробійної електролюмінесценції діодів Шоткі 
на Бі п- і р-типу провідності. Аналізується вплив 
самопоглинання та можливі механізми збудження 
свічення. Спектральний розподіл випромінювання спів- 
ставляється з моделжо внутрішнь озонних непрямих 
переходів. Узгодження теорії з експериментом досягається 
вибором температури гарячих носіїв заряду і механізмами 
їх взаємодії з фононами або іонізованими домішками.

Після відкриття оптичного випромінювання гарячими 
носіями заряду при пробої кремнієвих р-п переходів [1] було 
опублікована значна кількість робіт, присвячених дослідженню 
фізичних процесів, що призводять до виникнення цього виду 
свічення. Та незважаючи на це, механізми гарячої електро
люмінесценції (ЕЛ) в Бі залишається дискусійним. Пояснюється 
це складністю процесів, що приводять до збудження такого 
свічення. Потрібне для виникнення гарячих носіїв заряду сильне 
електричне поле локалізоване в вузькому шарі напівпровід
никової структури і є неоднорідним, при великих енергіях 
розсіювання носіїв має суттєві особливості, розігрівання носіїв, 
як правило, супроводжується ударною іонізацією атомів 
кристалічної гратки, тощо. Залишається дискусійним і сам 
характер випромінювальних переходів гарячих носіїв. Для 
пояснення характеристик гарячої ЕЛ залучаються випроміню
вальні переходи носіїв між зоною провідності і валентною 
зоною, прямі переходи між окремими зонами (підзонами) зони 
провідності або валентної зони, непрямі переходи в межах однієї 
і тієї ж дозволеної зони при взаємодії* з доміш ками або 
фононами [2,3].
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Останнім часом для дослідження оптичного випроміню
вання гарячими носіями заряду широко застосовується 
комп'ютерне моделювання процесів методом Монте-Карло [3,4], 
що дозволяє враховувати всю багатогранність явища, а також 
реальну енергетичну структуру напівпровідника. Проте, в цьому 
випадку формулювання однозначних висновків стикається якраз 
з проблемою багатофакторності моделі, а також обмеженістю та 
суперечливістю експериментальних даних, з якими співставля- 
ються результати розрахунків. Зокрема, в [2] спостерігається 
максимуми в області енергії фотонів 1 еВ та 1,8 еВ, в [5] різке 
зростання інтенсивності в області 0,9 еВ, крім того, спектри 
відрізняються якісно і зняті у відносно вузькому спектральному 
діапазоні (0,8-3,1 еВ). Відсутні також  дані по спектрам 
випромінювання діодів Ш откі.

В зв’язку з цим метою даної роботи було дослідження 
гарячої електролюмінесценції кремнієвих діодів Шоткі в перед- 
пробійному режимі в широкому спектральному діапазоні 
(0,6 - 4,2 еВ).

Зразки виготовлялись на основі кремнієвих монокристалів 
як п-типу так і р-типу провідності з метою подальшого 
порівняння спектрів випромінювання електронів та дірок. 
Випрямляючі контакти наносились методом термічного напи
лення у вакуумі А1 та напівпрозорого шару Аи. Збуджувалось 
свічення імпульсним струмом частотою 33 Гц та скважністю 2. 
Для оптичних вимірювань використовувалась установка на базі 
подвійного монохроматора ДМР-4 з фотопомножувачем ФЗУ- 
38 і охолоджуваним РЬ5 фоторезистором на виході, що 
забезпечувало надійні виміри у вказаному інтервалі енергій. 
Електричний сигнал реєструвався стандартною системою 
синхродетектування.

Н а рис. 1 приведені виміряні спектри гарячої електролюмі
несценції діодів Ш откі в передпробійному режимі. Заповненими і 
незаповненими квадратами позначені відповідно спектри діодів 
п- і р-типу провідності з алюмінієвими контактами, кружками -  
Діода п-типу провідності з напівпрозорим золотим контактом. 
Реєструвалось випромінювання зі сторони випрямляючих 
Контактів. В перших двох випадках свічення спостерігалось по
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периферії контакту, а в третьому крізь контакт. Як видно з 
рис. 1, спектри випромінювання монотонно спадаючі при збіль 
цгенні енергії фотонів Ьу 

N(1™), відн.од.

}IV, еВ
Рис. 1. Спектральний розподіл передпробійної електролюмінесценції 

кремнієвих діодів Шоткі: незаповнені квадрати -  на Бі р-типу 
з А1 контактом, заповнені квадрати -  п-типу з А1 контактом, 
кружки -  п-типу з напівпрозорим з Аи контактом. Точки 
спектр випромінювання 8і-Аи діода з врахуванням самопог- 
линання при глибині залягання області формування свічення 
1,7 мкм, пунктир -  на глибині 0,87 мкм, суцільна лінія 
0,17 мкм. Штрих-пунктирна лінія -  залежність коефіцієнта 
поглинання свічення в 8і від енергії фотона.

залежності, що вказує на домінуючу роль непрямих 
внутрішньозонних випромінювальних переходів. Порівняння 
спектрів випромінювання електронів та дірок вказує на їх якісну 
однаковість в межах похибки експерименту (яка становить 15%), 
тому для подальших досліджень був вибраний діод з
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напівпрозорим золотим контактом, що дало можливість зняти 
спектр в більш широкому інтервалі енергій фотонів.

Проаналізуємо отримані результати для такого діода. 
Концентрація домішок в даному зразку становить 41015 См-3. 
Товщина області просторового заряду

де є - діелектрична проникливість напівпровідника, є0 - елек
трична стала, е - заряд електрона, N - концентрація домішок, 
V - прикладена напруга, ср0 - висота бар’єру в рівновазі. Значення 
Фо, знайдене з ємнісних вимірів становить приблизно 1 еВ, а 
товщина області просторового заряду, розрахована по формулі 
(1) рівна 1,7х1(Исм.

Якщо побудувати спектри з врахуванням самопоглинання 
в кремнії при умові формування свічення за межами бар’єру 
(тобто на глибині 1,7 мкм), то в високоенергетичній області 
спектру появляється зростання інтенсивності свічення (рис. 1, 
точки), яке співпадає з різким зростанням коефіцієнта 
самопоглинання в кремнії (рис. 1, штрих-пунктир). Це 
(зумовлене не механізмом випромінювання, а звичайним 
поглинанням) зростання інтенсивності зникає, якщо допустити 
формування свічення на глибині меншій 0,01 б від поверхні 
кристалу (рис. 1, суцільна крива). Звідси можна зробити 
висновок, що випромінювання формується під самою поверхнею 
кристалу, тобто в області просторового заряду, де діє сильне 
електричне поле.

Число фотонів, які випромінюються, знайдемо, інтегруючи 
добуток функції розподілу носіїв в бар’єрі на ймовірність 
випромінювального переходу.

(0

00

п (Ь ) = І Ґ(Е)Р(Е, И с іЕ , (2)

де Е  -  енергія носія, Ьу -  енергія фотона. Нижня межа 
інтегрування рівна Ьу, тому, що при Е < Ь у не може 
випромінюватись квант з енергією іїу, верхня межа звичайно не



може перевищувати енергії носія, одержаної від електричного 
поля. Величина лО™) Лає число квантів на один гарячий 
електрон, тобто є спектральним розподілом внутрішнього 
квантового виходу випромінювання.

Для знаходження ймовірності випромінювального 
непрямого внутрішньозонного переходу, скористаємось виразом 
одержаним в роботі [6],

Р(Е , ііу) = Д 2 ст° г - ( И 2 , (3)
к 2с2П3 (Ьу)  ̂ Ьу чЬу )

де п - показник заломлення світла, а 0 / (Ьу)г - перетин 
поглинання фотона вільним носієм, причому г дорівнює 3/2 або 
7/2 для розсіювання, відповідно, на фононах або іонізованих 
домішках, решта позначень загальноприйняті.
Функцію розподілу Г(Е) запишемо у больцманівському вигляді, 
замінивши температуру кристалічної гратки Т, температурою 
носіїв заряду Тс (Т>ТС) [3,4]

Г(Ц) ~ ехр(- Е/кТс) . (4)

Використовуючи (2) з врахуванням (3) і (4) та підібравши 
Тс можна розрахувати енергетичну залежність числа випро
мінювальних фотонів.

Як видно з формули (3), ймовірність випромінювального 
переходу спадає при збільшенні Ьу для взаємодії з іонізованими 
домішками (г = 7/2) різкіше ніж для взаємодії з фононами. Тому 
в області великих ііу випромінювання ймовірно проходить за 
участю фононів (г = 3/2). З рис. 2 (штрихова крива) видно, що 
формула (2) при г = 3/2 добре описує експериментальну 
залежність (рис. 2, кружки) тільки у високоенергетичній області. 
Відхилення в низькоенергетичній області експериментальної 
кривої вгору, від розрахункової, вказує на помітну участь у 
формуванні свічення в цій області випромінювальних переходів 
за участю іонізованих домішок (рис. 2, штрих-пунктирна крива). 
Врахування обох механізмів розсіювання при Тс = 4560 К (рис. 2, 
суцільна крива) дає добре співпадання з експериментом.
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ІУу/и',), відн.од.

/іу , еВ
Рис. 2. Співставлення експериментальних даних (кружки) з 

теоретичними розрахунками випромінювання, обумовленого 
непрямими внутріиіньозонними переходами для розсіювання 
на фононах (пунктирна лінія) та на іонізованих домішках 
(штрих-пунктир) при температурі газу носіїв заряду 4560 К. 
Суцільна крива -  сумарне врахування цих механізмів 
розсіювання.

Одержані результати, таким чином, вказують на те, що 
передпробійна електролюмінесценція кремнієвих діодів Шоткі 
обумовлена непрямими внутрішньозонними переходами 
гарячих носіїв при розсіюванні на фононах та іонізованих 
домішках.
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SU M M A R Y
M A ZU R М. P.

НОТ - ELECTROLUMINESCENCE 
OF SILICON SCHOTTKY DIODES

Experimental study of the prebreakdown electrolumi
nescence of the silicon Schottky diodes based on n- and p-type 
conductivity are presented. Effects of self-absorption and 
proper emission excitation mechanisms are discussed. 
Emission spectral distribution correlates with a model of 
intraband indirect radiative transitions. The theory is 
consistent with experimental by choosing an appropriate hot- 
carrier temperature and mechanism of carrier interaction with 
photons or ionized impurities.
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УДК 621.382.2

КОНЕВ С.В., М ДХНІЙ В.П., М ЕЛЬНИК В.В.

ВЛАСТИВОСТІ Ф ОТОДІОДІВ МІ-гпЬе

Вивчено вплив параметрів структури та умов досліду 
на основні фотоелектричні властивості діодів Ы^пЭе. 
Обговорюються можливості їх практичного викорис
тання.

В останні роки особливо гостро постала задача реєстрації 
та кількісної оцінки УФ випромінювання. В першу чергу це 
зумовлене різким погіршенням екологічної ситуації (озонові 
дірки, активність Сонця тощо). З іншого боку, все більш широке 
використання джерел УФ випромінювання в науці та техніці, 
медицині, народному господарстві вимагає адекватного 
розширення функціональних можливостей вимірювальних 
приладів, основним елементом яких є фотодетектор. Один з 
найбільш перспективних типів УФ приймачів -  фотодіод з 
бар’єром Ш откі. Поверхневий потенціальний бар’єр забезпечує 
ефективне розділєніія носіїв заряду, що народились в цій області 
в результаті поглинання квантів з енергією Но , більшою ширини 
забороненої зони Её. Для виготовлення таких детекторів в даний 
час використовують, головним чином, Бі та широкозонні 111-У 
сполуки [1]. Використання ще більш широкозонних матеріалів 
допускає створення селективних УФ приймачів. В даній роботі 
описані основні фотоелектричні властивості фогодіодів метал- 
ZnSe та досліджено вплив на них різних факторів -  напруги 
зміщення, температури, рівня легування підкладки тощо.

О б’єктами досліджень служили діоди Шоткі на основі 
низькоомних кристалів п ^ п 8 е  з напівпрозорим шаром нікелю. 
Висота бар’єру (ро таких структур залежить від рівня легування 
підкладки і збільшується від 1,2 до 2,0 еВ при зменшенні 
концентрації вільних електронів від 10і7 до Ю15 см-3. Густина 
темпового струму відсічки 30 в області кімнатних температур
змінюється в межах 10-16 -  10-23 А*см-2. Спектр фоточутливості
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діодів при нульовому зміщенні являє собою широку смугу в 
діапазоні 0,20 - 0,47 мкм (крива 1 на рис.1).

[р, в.о.

0,2 0,3 0,4 а,, м км
Рис.1. Спектр фоточутливості діодів №-2п8е (1) та бактерицидна (А), 

еритемна (В) і загарна (С) області випромінювання.

Типові значення монохроматичної струмової чутливості 
при А, у «0,42-0,44 мкм складають 0,1-0,15 А-Вт-1, що відлові-її І СІЛ.
дає квантовій ефективності 0,3-0,4 електрон/квант. Динамічний 
діапазон лінійності амперватної характеристики не менше шести 
порядків. Напруга холостого ходу з ростом рівня збудження 
прямує до насичення, причому максимальне значення 
визначається параметрами структури (головним чином еро та 
темповим струмом насичення Іо). Коефіцієнт заповнення 
навантажувальної світлової характеристики складає 0,9 для 
зразків з (ро=1,2 еВ і зменшується до 0,6 при (ро=2,0 еВ. Внаслідок 
малості І 0 поріг чутливості оцінювався за формулою

Ртіп = / ^А Г5^ах«10"15-1 0 “22 Вт*см-2-Гц-і/2. Таким чином,

контакти Мі-^пБе можуть використовуватись як порогові 
фотоприймачі УФ діапазону спектра.

Дослідження показали, що фоточутливість при А,<0,4мкм 
залишається практично незмінною в інтервалі температур ±60°С.
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Це зумовлене тим, що високоенергетичні фотони З h(ù >Eg 
поглинаються фактично на поверхні, а температурний зсув 
довгохвильового краю спектра складає -7-10-4 еВК-і і близький 
до температурного коефіцієнту зміни Eg селеніду цинку [2]. 
Збільшення температури від 20 до 600С приводить до зростання 
темпового струму та порогу чутливості приблизно на порядок. 
Експериментально встановлено, що збільшення оберненої 
напруги приводить до зростання фоточутливосіі в 
короткохвильовому діапазоні спектра, причому зміна більш 
суттєва для структур з менш легованою базою. Зазначені факти 
пояснюються в рамках теорії сил дзеркального зображення [3].

Н а завершення відмітимо, що спектр фоточутливості 
контактів Ni-ZnSe охоплює всі основні біологічно активні 
області УФ випромінювання (рис.1): бактерицидну (А), еритемну 
(В) і загарну (С). Виділення необхідних смуг можна досягати 
використанням відповідних світлофільтрів. Таким чином, 
розглянуті фотоприймачі можуть знайти використання в 
приладах і пристроях, призначених для виявлення, контролю та 
вимірювання дози і потужності УФ випромінювання.
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utilize are discussed.

137



УДК 539.1.074

БАРАНЮ К В.Є., БАРАСЮ К Я.М .
М АХНІЙ В.П., М АЛІМ ОН І.В.

СПЕКТРАЛЬНІ ТА ДОЗИМ ЕТРИЧНІ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕНТГЕНОЧУТЛИВИХ  

ГЕТЕРОПЕРЕХОДІВ СУЛЬФІД-ТЕЛУРИД КАДМІЮ

Досліджено спектральні та інтегральні характеристики 
гетер опер ехо дів рСс!Те-пСс18 при опроміненні їх рентге
нівськими квантами в енергетичному діапазоні 8-35кеВ. 
Чутливість детекторів досягає 3-Ю-3 А,см-2*Р-1тод в режимі 
прямого перетворення та 105 А см -̂Р ^год для пристрою 
типу “сщінтилятор-фотодіод”.

Напівпровідникові кристали телуриду та сульфіду 
кадмію, а також бар’єрні структури на їх основі, перспективні як 
ефективні детектори іонізуючих випромінювань [1,2]. При цьому 
вони можуть бути використані як в режимі прямого перетво
рення, так і в присіроях типу “сцинтилятор-фотодіод” . Останні 
дозволяють розширити верхню границю реєстрованих квантів 
аж до 1 МеВ [2]. В даній роботі досліджено властивості рентге
нівських детекторів на основі гетеропереходів (ГП) в системі 
сульфід-телурид кадмію.

Для виготовлення ГП використовувались монокристали 
СбБ, які були вирощені з розплаву під тиском інертного газу. 
Легування кристалів в процесі росту ізовалентною домішкою Те 
приводить до суттєвого підвищення ефективності радіолюмі
несценції (-20%  при 300 К) та радіаційної стійкості матеріалу [2]. 
В області кімнатних температур вихідні підкладки мали елек
тронну провідність 0,1-1 Ом-Гсм-і. Ш ари р-СсІТе створювались 
методом реакцій твердофазного заміщення в закритому об’ємі 
[3,5]. Варіація технологічних умов дозволяє змінювати величину 
діркової провідності прй 300 К в межах 10-2- 10-8 Ом-1-см-Г 
Параметри базових підкладок при цьому залишались практично 
незмінними.

Діодні структури створювались зішліфовкою з однієї
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сторони шару СсІТе до базового кристалу СсІБ і нанесенням 
омічних контактів. Останніми були напилена плівка Аи до 
р-шару та вплавлений Іп до п-шару. ГП притаманна помітна 
фоточутливість і спектр, який обмежений енергією фотонів 
110=1,3-2,3 еВ [3-5]. При освітленні лампою розжарювання 
потужністю 100 Вт у вентильному режимі вони генерували 
фотоерс 0,3-0,5 В і фотострум 10-20 мА/см2. Для подальших 
досліджень вибрані ГП з найбільш високоомним шаром СсіТе, в 
яких густина темнового струму- в області кімнатних температур 
не перевищувала 10-3 мА/см2 при напрузі У=100 В (при любій 
полярності включення).

Джерелом рентгенівського випромінювання служив 
апарат типу РЕЙС “Светлана” з трубкою БС1-Си. Для 
виділення необхідного енергетичного інтервалу з суцільного 
спектра гальмівного випромінювання використовувався набір 
кремнієвих і графітових фільтрів різної товщини. Спектри 
чутливості детектора побудовані з врахуванням апаратної 
функції установки, яка розраховувалась за загальновідомими 
методиками. Інтегральні та спектральні характеристики 
вимірювались при 300 К в режимі постійного струму. Опромі
нення рентгенівськими квантами проводилось з боку СсіТе або 
СсіБ при роботах детектора в режимах прямого перетворення 
або сцинтиляції відповідно.

Типовий спектральний розподіл фотоструму досліджува
них ГП при роботі в режимі прямого перетворення зображений 
па рис. 1. В першу чергу звертає на себе увагу максимум в області 
енергій Іїсо «11 кеВ, наявність якого може бути зумовлена двома 
факторами. По-перше, оцінка довжини повного поглинання 1п 
рентгенівських квантів в шарі твердих розчинів Сс18хТеі_х в 
розглядуваному енергетичному діапазоні 8-35 кеВ приводить до 
значень 1п“ (0,5-100)Т0-4 см. Зауважимо, що товщина бо згада
ного варізонного шару для досліджуваних ГП знаходиться в 
межах (4-6)-10-3 см [5]. Тому найбільш низькоенергетичні фотони 
поглинаються в приповерхневій області, яка утримує велику 
концентрацію поверхневих рівнів. Це приводить до зменшення 
ефективності збирання нерівноважних носіїв заряду, а в
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кінцевому результаті і до величини Ір. З іншого боку, величина 1
для квантів з Ьсо «8 кеВ в плівці золота (через яку проводиться 
опромінення) складає всього 2* 10-6 см, що порівняно з її 
товщиною.

10 20 ЗО йсо? кеВ
Рис. і. Спектр рентгеночутливості ГП при оберненій напрузі V=50 В.

На врізці спектри радіолюмінесценції кристалу CdS<Te> (1) і 
фоточутливості ГП (2) при V=0.

Довжина повного поглинання для високоенергетичних 
квантів може перевищувати величину do. Внаслідок цього 
генеровані електронно-діркові пари не розділяються елек
тричним полем переходу, а рекомбінують за участю відповідних 
центрів. Ці процеси досить ймовірні, якщо врахувати високу 
ефективність радіолюмінесценції кристалів CdS<Te> [2]. Люмі
несцентне випромінювання поглинається в більш вузькозонному 
компоненті ГП і викликає народження додаткових електронно- 
діркових пар, які потім розділяються електричним полем 
переходу. Розумно допустите, що збільшення напруги повинно 
приводити до росту ефективності збирання носіїв, а, оскільки їх 
концентрація вища для більших hco, то і до більш різкої 
залежності Ip(V). Остання в певному діапазоні зміни V описуєть

ся виразом ї р = const • Vn , де п зростає від 1,7 до 2,0 при збіль

шенні енергії рентгенівських квантів від 8 до 35 кеВ. Відмітимо, 
що при VKp >50 В спостерігається тенденція до насичення 
залежності Ip(V). Оцінка напруженості електричного поля за
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формулою Екр=Укр/сіо приводить до значень Е ^ К И  В/см. Це 
узгоджується з величиною критичної напруженості електричного 
ПОЛЯ, при якій наступає насичення дрейфової швидкості в СсіТе. 
Час прольоту носіями і-області ГП при цьому буде біля 10-ю с.

Як видно з рис. 1 (врізка) спектри фоточутливості 80) ГП 
та радіолюмінесценції N<0, базового кристала Сс18<Те> перекри
ваються в певній області енергій. Коефіцієнт використання 
випромінювання, який визначається загальновідомим виразом

00 /оо

К в = / К в Л > ' ^ / і К ш -<іа> і для розглядуваного інтеграль- 
0 / о

ного детектора типу “сцинтилятор-фотодіод” складає -0,4. Ця 
величина дещо менша, ніж для розповсюдженого комбінованого 
детектора Сс18<Те>-8і-фотодіод [2]. Разом з тим, ефективність 
збирання світла для інтегрального детектора більша ніж для 
комбінованого, що зумовлено кількома причинами. По-перше, 
коефіцієнт заломлення СбТе (п«2,75) більший ніж у Ссі8 (п«2,5). 
Це ліквідує ефект повного внутрішнього відбивання на межі 
розділу ГП. По-друге, варізонний шар Ссі8хТеі_х забезпечує 
надійний оптичний контакт без використання спеціальних 
просвітлюючих покриттів та складних методів їх нанесення у 
випадку комбінованого детектора. Зазначені фактори приводять 
до збільшення частки падаючого на фотодіод радіолюмі- 
несцентного випромінювання в інтегральному детекторі.

Порівняння залежностей Ір(У) для інтегрального рСсІТе 
пСс18<Те> та комбінованого Сс18<Те>-8і-фотодіод детекторів 
вказує на їх суттєву відмінність. Співпадаючи по абсолютній 
величині при нульовому зміщенні фотострум інтегрального 
детектора зростає (в силу розглянутих вище причин) більш ніж 
на два порядки при У>50 В. Величина Ір для комбінованого 
детектора не залежить від V практично до 10 В. Подальше 
збільшення напруги приводить до різкого зростання темнового 
струму використаного в пристрої діода ФД-228 при практично 
незмінній величині корисного вихідного сигналу. Дозові 
чутливості інтегрального та комбінованого детекторів 
Майже однакові при роботі без зміщення і складають
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~10-7 Асм-З-Р^тод. Збільшення останньої на два порядки 
досягається включенням ГП у фотодіодному режимі при V>50 В.

Таким чином, наведені результата переконливо свідчать 
про перспективність використання гетеропереходів pCdTc 
nCdS<Te> як детекторів іонізуючих випромінювань при їх 
роботі в режимі прямого перетворення або сцинтиляцій.
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SPECTRAL AND X-RAY CH A RA CTERISTICS of X-RAY 
DETECTORS BASED ON H E TE R O JU N C T IO N  of SU L PH ID E -

TELLU R ID E CADM IUM
Spectral and integral characteristics of the heterojunctions 

pCdTe-nCdS illuminated by X-ray radiation in energetic 
range 8-35 keV are investigated. The detectors sensitivity 
amount to З* 10 3 A -cm ^R 1!! for direct transition mode and 
10-5 A cm-^R-^h for devise “scintillate-photodetector”.
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ГЕН ЕРА ТО Р П ЕРІО Д И Ч Н И Х  СИГНАЛІВ 
Д О В ІЛ ЬН О Ї Ф О РМ И

Генератор дозволяє формувати періодичні сигнали, 
що змінюються по довільному закону. Форма сигналу 
визначається вмістом перепрограмованого постійного 
запам’ятовуючого пристрою. Приведений приклад 
програмного забезпечення.

Основу приладу складає генератор тактових імпульсів, 
що працює в діапазоні частот від 600 кГц до 3.2 МГц. Генератор 
(рис.1) виконаний по схемі несиметричного мультивібратора 
на логічних елементах 0 0 1 .1  і 01)1.2 КМ ОН логіки (серія 
К561). Частота коливань змінюється у вищезгаданих межах за 
допомогою змінного резистора Я1. Від стабільності його 
параметрів та параметрів конденсатора СІ залежить стабіль
ність генерованої приладом частоти. Для зменшення впливу 
нестабільності напруги в електромережі тактовий генератор 
живиться від додаткового параметричного стабілізатора на 
прецизійному стабілітроні типу Д818Е. Сигнали прямокутної 
форми з виходу П О  1.2 поступають на формувач (елементи 
1)1) 1.3 та ОЭ1.4 на рис.1), внаслідок чого покращується 
крутизна фронтів імпульсів і зменшується вплив послідуючих 
каскадів на частоту генерованих коливань.

При необхідності підвищення стабільності частоти 
коливань можна застосувати, в якості тактового генератора, 
схему із стабілізацією частоти за допомогою кварцового 
генератора. В цьому випадку конденсатор СІ замінюється на 
відповідний кварцовий резонатор, резистор Я1 видаляється, а 
Я2 збільшується до 100-470 К. У випадку виникнення паразит
них ВЧ коливань необхідно вхід елемента 0 0 1 .1  з’єднати з 
загальним провідником за допомогою конденсатора величиною 
10-50 пф.
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Рис. 1. Генератор періодичних сигналів довільної форми

Використання кварцового генератора виключає 
можливість плавної зміни частоти коливань. Для розширення 
сітки генерованих коливань необхідно використовувати складні 
дільники із змінним коефіцієнтом ділення. В якості іншого 
рішення може бути використання зовнішнього генератора 
коливань, який би забезпечував необхідну точність та межі зміни 
частоти.

Двійковий код, що утворюється на виході лічильника 
подається на адресні входи постійного запам ’ятовуючого 
пристрою (ПІП) в якості якого використовується мікросхема 
К573РФ2 [1]. На виході П ІП  отримується двійковий код,
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величина якого змінюється в часі по потрібному нам закону.
Розрахувати коди на виході ПІП можна знаючи декілька 

реперних точок кривої. За допомогою програми на мові BASIC 
будується поліном. Проміжні точки обчислюються шляхом 
інтерполяції. Програма дозволяє сформувати текст ПІП безпо
середньо в оперативній пам'яті комп’ютера для подальшого 
запису в мікросхему за допомогою програма тора. Така 
організація виключає можливість появи помилок, неминучих 
при ручному запису інформації. Вихідний код ПІП перетво
рюється в аналогову величину за допомогою десяти розрядного 
ЦАП типу К572ПА1А. В даному випадку використовуються 
тільки вісім старших розрядів, що пов'язане з роз рядністю ПІП 
рівній 8. При використанні двох ПІП можна отримати 
розрядність до 16. В цьому випадку можна використати всі 
десять розрядів ЦАП, або що ще краще застосувати 16- 
розрядний ЦАП. Це дасть змогу суттєво покращити 
“гладкість” генерованого сигнал)' В колі зворотного зв'язку 
ЦАП використаний операційний підсилювач типу К140УД17.
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ARBITRARY SHAPED PER IO D IC  SYGNAL GENERATOR

Generator gives a possibility to form a periodic signals 
changing in accordance with an arbitrary law. Shape оГ signals 
is determined by contents of reprogrammable ROM. A 
program example is given.
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УДК 681.325.53

БРАЙЛОВСЬКИЙ В.В., Ж УК О.П., ІЛА РЮ Н О В О.Є

ЛІНЕАРИЗАТОР ХАРАКТЕРИСТИК  
ВИМІРЮВАЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЮ ВАЧІВ

Розроблений прилад дозволяє лінеаризувати харак
теристики вимірювальних перетворювачів за допомогою 
методу перетворення аналогової величини в цифрову 
форму, з послідуючою корекцію шляхом використанням 
записаної в постійний запам’ятовуючий пристрій 
градуювальиої таблиці.

При використанні радіоелектронних методів вимірю
вання неелектричних величин виникає питання наявності 
відповідних вимірювальних перетворювачів (ВП). В термінах 
електроніки ВП визначається як прилад, перетворюючий 
неелектричну фізичну величину (яка називається вимірюваною) 
в електричний сигнал, або навпаки. [1].

В кожному конкретному вимірювальному приладі 
принцип роботи перетворюючого елементу оснований на 
певному фізичному явищі, яке пов’язане з електричними 
характеристиками ВП так, іцо зміна вимірюваної величини 
викликає зміну цих характеристик. В більшості випадків ця 
залежність має досить складний характер, особливо при сукуп
ному впливі ряду факторів.

Досить часто [2] у вимірювану величину необхідно 
вносити поправку на вплив навколишнього середовища з тим, 
щоб зменшити систематичну похибку. Ця поправка може також 
носити нелінійний характер. Н акладання двох нелінійностей 
приводить до того, що залежність результуючої поправки від 
вимірюваної величини носить досить складний характер. 
Лінеаризація цих нелінійностей може виконуватись з допомогою 
введення нелінійних зворотних зв’язків [2,3]. Проте, з допомогою 
методу лінеаризацію можна забезпечити лише наближено і в 
обмеженому діапазоні зміни вимірюваної величини.
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Для усунення цих недоліків розроблений прилад, який, 
завдяки використанню цифрових, методів дозволяє підвищити 
точність вимірювання.

Принцип роботи запропонованого пристрою лінеаризації 
характеристик вимірювальних перетворювачів розглянемо на 
прикладі діодного перетворювача температури.

Вольт-амперна характеристика діода відповідає співвід
ношенню, відомого як рівняння Ш оклі, або рівняння ідеального 
діода, а саме:

І = І0(еи /т и ‘ - 1 ) ,

де І0 - струм насичення, = к Т /е 0 - термічний потенціал, ш -
поправочний коефіцієнт, що враховує відхилення від теорії діода 
Шоклі. Він знаходиться в межах 1-2.

Як слідує з приведеного рівняння залежність протіка
ючого через діод струму є нелінійною функцією температури. 
Отже діод, як температурний вимірювальний перетворювач має 
яскраво виражену нелінійність характеристики перетворення.

Структурна схема лінеаризатора характеристик 
приведена на рис. 1. Датчик температури, в якості якого 
використовується напівпровідниковий діод, живиться від 
генератора стабільного струму. При цьому на діоді створюється 
спад напруги, величина якої залежить від температури. Напруга 
з діода подається на диференційний підсилювач постійного 
струму 3, на інвертуючий вхід якого подається напруга, рівна 
спаду напруги на діоді при 0°С. Підсилений сигнал подається на 
перетворювач напруга-частота (ПНЧ) 4.

Н а протязі часу, рівного тривалості імпульсу “воріт” , 
який формується вузлом керування через клапан 7 на вхід 
двійкового лічильника поступають імпульси, кількість яких 
залежить від виміряної величини.

Після закінчення процесу підраховування імпульсів 
лічильник міститиме двійковий код, пропорційний величині 
напруги на вході диференційного підсилювача постійного 
струму (ППС). Отже, блоки 4 - 8 по суті виконують функції 
аналогово-цифрового перетворювача (АЦП).

147



Рис. 1. Структурна схема лінеаризатора характеристик 
вимірю в а ль них перетв орюв а чі в 

1 - генератор струму; 2 - діодний датчик температури; 3 - підсилювач 
постійного струму; 4 - перетворювач напруга-частота; 5 - генератор 
синхронізуючих імпульсів; 6 - вузол керування; 7 - схема логічного 
множення; 8 - двійковий лічильник; 9 - постійніш запам’ятовуючий 
пристрій; 10 - регістр пам’яті; 11 - цифро-аналоговий перетворювач; 
12 - вихідний підсилювач.

Вихідний код АЦП поступає на адресні входи постійного 
запам’ятовуючого пристрою (ПЗП). В ПЗП записується таблиця 
відповідності вихідного коду від вхідного, яка враховує існуючу 
залежність вихідного сигналу від температури.

В моменти часу, коли на виході АЦП встановиться 
відповідний код, по команді з вузла керування вихідна 
інформація з ПЗП записується в паралельний регістр пам’яті 
(РП). Внаслідок цього на виході РП завжди знаходиться код, що 
відповідає останньому виміру температури.

В подальшому двійковий код ПЗП за допомогою  цифро- 
аналогового перетворювача (ЦАП) перетворюється в постійну 
напругу, величина якої пропорційна необхідній поправці, що 
залежить від виміряної температури.
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Приведена структурна схема забезпечує ефективне 
коректування температурної залежності показів діодних 
вимірювальних перетворювачів. Це пояснюється тим, що. як 
правило, швидкість зміни температури навколишнього 
середовища незначна.

У випадку використання швидкозмінних вхідних 
коректуючих сигналів структурна схема дещо змінюється (рис.2).

Рис. 2.
1 - вхідний підсилювач постійного струму; 2 - АЦП; 3 - генератор 
тактових імпульсів; 4 - регістр пам’яті; 5 - ПЗП; 6 - ЦАП; 7 - вихідний 
підсилювач.

На відміну від попередньої структурної схеми для 
перетворення аналогового сигналу в цифрову форму використо
вується швидкодіючий інтегральний ЦАП [5], а інформація у 
двійковому коді запам ’ятовується за допомогою РП до 
постійного запам’ятовуючого пристрою. Це пов’язано з тим, що, 
як правило, широко розповсюджені ПЗП мають відносно 
невисоку швидкодію [5,6], тому вхідну інформацію в них краще

149



обновлювати тільки один раз на протязі циклу вимірювання 
Інші елементи схеми залишаються без змін.

Для зменшення енергоспоживання пристрій виконаний, в 
основному, на мікросхемах КМ ОН логіки. В якості постійного 
запам’ятовуючого пристрою використано репрограмований 
постійний запам’ятовуючий пристрій на мікросхемі К573РФ5.

Перетворення цифрової інформації, представленої у 
двійковому коді здійснюється за допомогою інтегрального 
десятирозрядного ЦАП типу К572ПА1А.

У вимірювальних пристроях необхідно забезпечити 
підсилення без спотворень слабких електричних сигналів 
вимірювальних перетворювачів. Виміри ускладнюються 
наявністю значного рівня синфазних, температурних та інших 
перешкод. Прецизійний підсилювач, що використовується для 
цих цілей, повинен володіти не тільки великим значенням

коефіцієнту підсилення (більше ніж 5-Ю5), малою напругою 
зміщення нуля (не більше 0,5 мВ) та його дрейфом, а також 
малим рівнем шумів, великим вхідним опором. Найбільш повно 
відповідає вказаним вимогам операційний підсилювач типу

К1404УД17, який забезпечує коефіцієнт підсилення 1,2* 105
при напрузі зміщення не більше 150 мкВ.

Прилад повинен працю вати при зміні температури 
навколишнього середовища в широких межах. Для зменшення 
впливу температури на результат вимірів у відповідальних 
колах приладу використані резистори типу С2-29В, які мають 
малий, порядку 25-10-6Д>С, температурний коефіцієнт опору 
(ТКО), що на порядок нижче ніж у резисторів типу М ЛТ.

В стабілізаторі опорної напруги використовується 
кремнієвий стабілітрон з малим температурним коефіцієнтом 
напруги стабілізації типу Д818Е.
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M EASURING CONVERTER CHARACTERISTICS 
LINEARIZATOR

Designed device gives a possibility to linearize 
measuring converter characteristics using analog quantity into 
digital shape transform ation  m ethod with further correcting 
by usage o f  graduating grid, saved in ROM .
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ОХРЕМ  В.Г., ОХРЕМ  О.А

ДО ПИТАННЯ П РО  Ф ІЗИ Ч Н І О С Н О ВИ  ЕФ ЕКТУ 
ТЕ РМ О Е Л Е К Т РИ Ч Н О ГО  О Х О ЛО ДЖ ЕН Н Я

Показано, що врахування міжгілкового теплообміну 
термоелектричного холодильного елемента приводить до 
суттєвої зміни фізичних основ ефекту охолодження. 
Величина мінімальної температури при цьому зменшу
ється.

Теорія ефекту термоелектричного охолодження основана 
на допущенні про одномірність температури в гілках холодиль
ного елемента (ХЕ) [1,2]. Теплова взаємодія гілок через його 1 
внутрішні бокові грані при цьому не враховується. Проте, в 
реальних конструкція теплова взаємодія гілок в тій чи іншій мірі і 
має місце завжди і особливо тоді, коли гілки розташовані в 
безпосередній близькості одна від одної. Ця остання ситуація 
зустрічається кожен раз, коли необхідна компактна конструкція, 
що займає якомога менше місця. В даній роботі модель ХЕ при 
інших однакових умовах доповнена міжгілковим теплообміном і 
цим самим з’ясована його роль в процесі охолодження.

Нехай внутрішні бокові грані ХЕ 1 і 2 (рис.І) знаходяться в 
ідеальному тепловому контакті та електроізольовані одна від 
одної.

УДК 621.382.53
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Рис.І. Принципова схема термоелектричного холодильного елемента з
тепловою взаємодією гілок
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Тоді розподіл температури в гілках ХЕ можна вважати 
двовимірним. Вважатимемо, що кінетичні коефіцієнти не 
залежать від температури і координат, тоді узагальнене рівняння 
теплопровідності в стаціонарному випадку можна записати так

дгТ.
(1)+ Уі =о,

^  ду'
де І=1, 2 - номер ГІЛКИ (рис.1), Уі = р ^ 2 / К(, р; - питомий опір, 
Кі - теплопровідність І-ТОЇ ГІЛКИ, _іі - густина електричного струму 
в і-тій гілці, Т- температура.

Граничні умови:

Т, (х,0) = Т2(х,0) = Т0,

5Т і ( - / і , У )  Й Т 2 ( /2 ,У )

5х ду

Т,(0,у) = Т2(0,у),

= 0 ,

.. эт,(0,у) ат2(0,у)
^1 ~ — К 2дх дх

0 9Ті (х ,й ) , „ °
1 ---- ^ — й х _ Рі 1Т  (х, Ь)сіх

ду
+

+к-
'?5Т2(х,Ь)

ду

-к
її

<ІХ — р2 І Т 2(х,Ь)сіх
о

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
= 0,

де Р] = оц^ / К!, р 2 = —сх2І2  ̂к 2 * Щ Умови означають: (2) - 
термостатування «гарячих» кінців гілок ХЕ при температурі То, 
(3) - адіабатичну ізоляцію бокових граней гілок 1 і 2, (4) і (5) - 
неперервність температури і теплового потоку на стику гілок 1 і 
2, (6) - адіабатичну ізоляцію «холодних» кінців ХЕ.

Розв’язок рівняння (1) подамо у вигляді

■2 УіЬ 2-РіЬ , РіТ0 '
Ті(х,у) = - ^ -  + 2 1 - Р іЬ 1 - Р іЬ

у + Т0 + и ,(х ,у ), (7)

Де Ц  (х,у) - невідома функція. Підставимо (7) в (1), одержимо
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^ ! Н і + £ ! Н і = о,
ах ду‘

а граничні умови (2) - (6) будуть мати такий вигляд:
и,(х,0) = и 2(х,0) = 0,

з и ,( - / , ,у )  а и 2(/2,У)

(8)

дк ду
= 0 , ,

(9)

(Ю)

УіУ2 | [ Г|Ь 2 -Р іЬ  | р,Т0 4

У2У

(. 2 1 -Р ,Ь  1 -Р ,Ь
2

• +
У2Ь 2 - р 2Ь + р2Т0

2 1 -  р2Ь 1 - р 2Ь

у + и ,(0 ,у ) = 

у + и 2(0,у),
(П)

аи,(о,у) а и 2(о,У)
К і І  = К 2    = и,

дх дх
( 12)

Кі
9 а и ,(х ,Ь )л „ 9 ТТ,
\  — т  СІХ — Рі } и , ( х , Ь ) б х

-4
ду

+

+ к 2

-4

/2 а и , ( х ,ь ) л „ /?тт „

І — ~г------бх -  р 2 | и 2(х ,Ь )ёх
ЛО ^  0

( 13)

= 0,

Таким чином, задача зводиться до того, щоб знайти 
розв’язок рівнянь (8) при граничних умовах (9) - (13).

Розв’язки задачі будемо шукати у виді розкладів функції в 
ряд Ф ур’є за синусами в інтервалі (0, її)

00

и  і (х> У) = І  ґігі (Х)зіп 5пУ
П=1 її

(Н)

Підставивши (14) в (13) і виконавш и нескладні алгебраїчні 
перетворення, одержимо вираз

1 к ,І ,п + к 2І2п

Ь К і Р і і щ  + к 2Р2І 2п
( 15)

154



о
д е  Іщ = І ґ |„ (х )й х , І2п = І Г2п (х)сіх.

о
Можна показати [3], що ряд Ф ур’є (14) буде мати місце, якщо 
задовольнятиме рівнянню (15), в якому коефіцієнт при зліва 
постійний, тобто не залежить від номера п. Це можна досягти за 
умови р—р і = р2» яка в явному вигляді буде такою

а і к 2 1\
 = 7"  ( 16>

а 2к 1 Г Ь
ЦІЄЇ умови легко дотриматись підбором розмірів 1\ І /2.

За умови (16) вираз (15) набуде вигляду

Це трансцендентне рівняння, розв’язки якого для різних рй мож
на знайти, наприклад, в [4].

З рівняння (8) з урахуванням (14) знайдемо

де Аіп і ВіП, - постійні інтегрування, які знайдемо, використову
ючи рівняння (10)-(12), записавши їх слідуючим чином

(17)

и і(х ,у )=  2  А іпе ь + В іпе ь віп
її ’

(18)
П = 1 /

А іпе ь + В 1пе ь =0,

5 п ,2 _ 5 п (2

А 2пє н + В2пе Ь = 0> 

Аіп + В 1п = Вп А 2п "^В2п’ 

К1 (А 1п "  Вщ) = к 2(А 2п "  В2п),

де прийнято позначення
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С =2Ц : 
п -.2 /

4Ь
в т б п  — ,

5 ^
'П

2Ь
Б п = —  ( і - р ь ) 8 і п 6 п

5 п
- коефіцієнти розкладу функції у2 і відповідно в ряди Ф ур’є за 
синусами. В останніх виразах враховано, що Р=Рі=Рі, а також 
співвідношення (17).

К 9 _  
А іп  =  2п

*1

В,„ = ^ В 2п
к.

2§ц/2 
1 - е  ь 

25пЧ 
1 - е  ь

25 п б 
1 - е  11

1 - е  11

к ІЕ п

&пЬ
^2п = В2пЄ  ̂ ,

2 М  
1 - е  ь

С 26ПМ (  26П̂  > ( _25п ^ 2 М  А

к 2 1 - е  11 1 + е 11 " К1 1 +Є Ь 1 - е

і  ) V )  ̂ / \  /

В2п =

Підставивши замість Сп і Оп у вираз для Епїх значення, одержимо 

Е п = — р ( ї і  - у 2)(рЬ5Іп5п - 2 5 п ).

З викладеного випливає, що розподіл температури в гілках 
ХЕ в загальному випадку є двовимірним, що обумовлено 
різницею у 1-У2- Розглянемо цю різницю.

Рі 1 Р2 1
Уі “  У і =

К 1 /|2 к 2
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де 1 - сила сгруму, с - розмір гілки вздовж осі Z. Використовуючи 
співвідношення (16), одержимо

- V  2 2 - г і Рі І 2Уі ~Уг = ,2,2 ’Х 2 С * 1 {

де Ъх -  а 2 / КіРі - термоелектрична добротність і-тої гілки. Отже, 
вказана різниця буде дорівнювати нулю, а разом з тим 
температура буде одновимірною за умови Ъ\-Ъ^.

Оцінимо температуру в точці (0,1і). Прості обчислення 
приводять до такого виразу

Т0 + ^ і Р ! _ і 12ь 2

Т(0,Ь) = ------------------------------ -  г 2)ЛіЬ х
і + 1^2

00

П=1

2М  
1- е  ь

К 1
\  / 2У 2 Л 

1  +  е  ь 5 п2(соз2 5 п -  2соз6п)

25п/2 '\ Ґ 2 5 д Г
1 - е  Ь 1 +  е ь - К і 1 - е  11 1 - е  11

V ) V )  ̂ ) V /
*2

Розглянемо випадок, коли ехр(25п/і / Ь )»  1, ехр(-26п/2 / Ь )« 1 ,  

який можна легко реалізувати, наприклад при /] > Ь і /2 > Ь, якщо 
використовувати струми і матеріали гілок такими, для яких ріі~ 
-0,4 ч- 0,5. За цих умов 5П -  1,2 і більше [3], а шуканий вираз для 
температури матиме вигляд

Т(0,Ь) =
0 2к |р | ( г 2 - г , ) 1

і +
а і ] |Ь

+
а |(К | + к 2) (19)

со го«? 8
х І ^ р - ( с о з б п - 2)

4=1 К
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В залежності від співвідношення МІЖ І 2 2 другий член у 
Еиразі (19) може бути як додатнім, так і від’ємним. Нехай другий 
член в (19) дорівнює нулю. Тоді

т 0 + ^ - а , ь ) 2
2г 2к,

T(0,h) =
j , « |J |h

к,
Оптимальні значення густин електричного струму в цьому 

випадку будуть

Ні)орі = ^ ( л/ і + 2 2 2 / Т 0 - 1), ( 1 2)ор1 = ^ ( 7 і  + 2 г 2 / Т 0 - 1) (20)

якщо осі > 0, то а 2 < 0. М інімальна температура буде при цьому 
такою

Х Г Ї г л ь  - і
Т(0,1і)т і п = 2 -------. (2!)

Формула (21) формально така ж, як і для ХЕ, в якому 
теплова взаємодія гілок відсутня [1.2]

7 і + 2г т т 0 -  і
тAmin ^

Т

однак тут Z T = (a j  - a 2) 2 / +>/к 2Р2) " термоелектрична

добротність холодильного елемента. П ри густинах струму (20) 
відкинутий в (19) член матиме вигляд

(Zi  ~ Z |)  - 1) £ ^ - n-(cos5„ -  2).
К1 + К 2 Z 2Z, '■ n=l S j

Звідки видно, що підсилення ефекту охолодження можливо 
за умови Z2>Zb Числові значення Z\ і Z2 [5] такі, що цей член 
може приймати достатньо великі значення. Знехтувати ж ним 
можна лише тоді, коли добротності однакові, - при цьому 
розподіл температури стає одномірним. Таким чином, в усіх 
випадках фізичні основи ефекту термоелектричного
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охолодження при наявності теплової взаємодії гілок суттєво 
змінюються: іншим виявляється параметр термоелектричної 
добротності, другим стає фактор форми (відношення а
також  вираз для оптимального струму.

Н а кінець, зауважимо, що в даній роботі розглянуто лише 
деякі теоретичні аспекти ефекту термоелектричного 
охолодження, а питання експериментального характеру - 
комутація гілок, струмопідводи до ХЕ, тепловий контакт 
внугрішніх граней та деякі інші залишені поза увагою, оскільки 
їх практичне розв’язання якихось особливих труднощів не 
повинно викликати.
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SUMMARY

O K H REM  V.G., OKHREM  О.А.

ТО THE PHYSICAL BASE OF THERMOELECTRIC 
COOLING EFFECT

The influence of heat exchange between cooling 
thermoelement legs leads to essential change of physical 
cooling effect case has been shown. Minimum temperature 
value is decreased in this case.
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УДК 537.311

ЧЕРНОВ В.М.

М ОДЕЛЮ ВАННЯ П АРА М ЕТРІВ С П ІН -О РБІТ А Л ЬН О Ї
ВЗАЄМ ОДІЇ

Запропоновано надійний метод розрахунку інтералів 
спін-орбітальної взаємодії для псевдопотенціального 
електронного спектру.

Сучасні дослідження електричних властивостей нових 
перспективних термоелектричних матеріалів не можливі без 
детального розрахунку зонної структури. Спін-орбітальне 
розщеплення приводить до зміни виродження зон, а у 
вузькозонних напівпровідниках ще і співрозмірне з шириною 
забороненої зони.

Однак, спроби розрахунку цих параметрів різними 
авторами виявляють неспівпадання. Тому в цій роботі 
конструювалась надійна техніка розрахунку спін-орбітальної 
взаємодії для псевдопотенціального електронного спектру.

Матричні елементи спін-орбітальної взаємодії у випадку 
псевдопотенціалу мають вид

описують симетричну та антисиметричну частину спін- 
орбітальної взаємодії, спіновий оператор Паулі, V і Vі -

спінові індекси, к | , - вектори оберненої гратки (к{ = к + §;*,

к^ = к  + § р ,  85 і 8а - симетричний та антисиметричний струк

турні фактори [1]. Для бінарних сполук і Х2приймуть вигляд

(к і1у ^ 80|кі ,у ')  = (к і х к і ) а уу,[-ІХ58 5(к і - к ^ )  + Ха8 а(кі - к і )](1) 

де Я,8 = (Я, + А.,) / 2. = (Я.| -  Х2) / 2, (2)

(3)

(4)
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де р підгоночний параметр, а  - підбирається так, щоб відно
шення спін-орбітальної взаємодії для атомів в бінарній сполуці 
було таким, як і для вільних атомів.

Інтеграли Вп/ - записують у виді [2]

B ^ k )  = cTj,(kr)R «(r)r2dr (5)
0

де & п/(г) - радіальна частина хвильової функції, і - відповідає
елементу бінарної сполуки (і=1, 2), j / - сферична функція Бесселя. 

Константа нормування Свизначається з умови

і і т  в£#(к) • к _/ =1 (6)
к-»0 ш

Для розрахунку інтеграла (5) використовувався метод 
Гауса восьмого порядку з точністю коренів і вагових 
коефіцієнтів до 10-16. Елементарний відрізок інтегрування ділили 
навпіл, доки не була досягнута точність розрахунку 10-Ю.

Розрахунок інтеграла (5) проводився з використанням 
аналітичної форми радіальної функції, одержаної за методом 
Roothaan - H artree - Fock [3,4] і табульованої Herman - Skilman[5] 
і Climenti - Frose - Fisher [6].

В аналітичній формі радіальна функція має вид [3,4]

^ п / ( г)  =  £ С п / р гХ /р  (7 )
Р=1

де N - число базисних функції (орбіталей слетерівського типу), 
які визначаються як

(8)

П араметри Сп/р, п/р, %/р і число N для кожного атома
приведені в [3,4]. Як приклад, в таблиці 1 наведені параметри для
3p(Zn) і 4р(Те).

Використовуючи відомі співвідношення для сферичних
функцій Бесселя



а також радіальну хвильову функцію (7), інтеграл (5) можна 
розрахувати аналітично^].

М Ю  = 2  Сп/р[(2п/р)!]_ 2(2^ рр +2 •
І р=1 *■ Л

Ч1+п/Р +3)
2 і 2У+П1Р+3і

..р
/тп /р  +3 / — п/р -1  з к 2 

2 ’ 2 ’

( 10)

Таблиця 1. Параметри для Зр(2п) і 4р(Те) радіальної частини

гп Те
п/р ______ Сп/р П/р Сп/р
2 12,37110 -0,35894 2 33,61480 -0,00925
2 20,71820 -0,02867 2 22,33970 -0,22003
3 8,82555 -0,14269 3 12,13790 0,23812
3 6,89964 0,64545 3 10,60150 0,42691
3 4,13660 0,58274 4 7,18478 -0,58604
3 2,20119 0,02297 4 4,88471 -0,62258

5 2,97927 -0,02040
5 1,87617 0,00313
5 1,22654 -0,00118

Константа С визначається із співвідношення

Я  й  „  ГЛ_ \°/р4
І  Р=1

Г|(/+пір +з)1

С Р+3П(/+%)
(П)

де Р(а,Ь,с,сі) - гіпергеометрична функція.
Таблиця 2. Результати розрахунку Вп/ з використанням аналі-

В 3і(к) ( г п ) В 41 (к)
к Ш

(БрІІПе)
Ш

(Лех^оп)
С Р Р

(П е\^оп)
Ї Ш Р [1] Ш

(Ие\у1:оп)
[і]

(000) 0 0 0 0 0 0 0
(111) 0,76776 0,767962 0,747019 0,74228 0,64263 0,774809 0,59026
(200) 0,82958 0,829839 0,802957 0,79712 0,66482 0,838379 0,62239 _
(220) 0,91527 0,915634 0,874971 0,86743 0,64071 0,923694 0,61678
(311) 0,90487 0,905254 0,860177 0,85306 0,58477 0,906570 0,56440
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Радіальна функція RH F (7) використовувалась також для 
чисельного інтегрування. Співпадання -зазначених результатів з 
точністю ДО 10-6 говорить про стійкість процедури чисельного 
інтегрування. Інтегрування за табульованими радіальними 
функціями проводилось з використанням процедури інтерполяції 
за методом Н ью тона і кубічними сплайнами. Для радіальних 
функцій Herman-Skilman результати інтегрування з викорис
танням інтерполяції Ньютона і сплайнами наведені в таблиці 2 в 
колонках HS (Newton) і HS (Spline) відповідно. Використання 
табульованих функцій Charlotte-Froese-Fischer[6] та інтерполяції 
за методом Н ью тона дає результат, який наведений в колонці 
C FF (Newton).

Співпадання вказаних результатів при використанні різних 
радіальних функції і методів інтерполяції говорить про стійкість 
чисельної процедури інтегрування і можливість використання 
результатів розрахунку, різних радіальних хвильових функцій, а 
також  запропонованої в роботі методики розрахунку для 
дослідження електронного спектру з врахуванням спін- 
орбітальної взаємодії.
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SUM M ARY
CHERNOV V.M. 

SIMULATION OF SPIN-ORBIT INTERACTION PARAMETERS
T he reliable m ethod o f  the calculation ot spm - orbit 

interaction integrals o f  psevdopotential electronical spectrum 
has been ordered.
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УДК 519.688+681.306

Ф ЕДОРУК В.І., Д А Н Ч У К  О.С.

ВИВЧЕННЯ П РО С ТО РО В И Х  ЗА ЛЕЖ Н О СТЕЙ  
ЗАСОБАМ И К О М П ’Ю Т Е Р Н О Ї ГРА Ф ІКИ

В роботі розглядається проблема побудови трьох- 
мірних зображень засобами комп’ютерної графіки. 
Розроблений програмний комплекс на мові Turbo Pascal 
застосовано для вирішення практичної задачі: віднов
лення рельєфу земної поверхні шляхом аналізу топо
графічних карт.

Ш видкий розвиток обчислювальних засобів, розширення 
їх можливостей і головним фактором все більш широкого 
впровадження їх в різні сфери наукової та практичної діяльності. 
Виключно інтенсивного розвитку набув напрямок комп'ютер
ного синтезу зображень. М ожна вважати, що в наш час в 
основному сформувалась нова галузь інформатики - машинна 
графіка. Її можна визначити як науку про математичне 
моделювання геометричних форм та вигляду об’єктів, а також 
методів їх візуалізації. Інтерес до синтезу зображень пояснюється 
високою інформативністю останніх. Інформацію, з якої складено 
зображення, тут представлено в найбільш концентрованій формі 
і ця інформація, як правило, є найбільш доступною для аналізу: 
для її сприйняття отримувачу потрібно мати відносно невеликий 
об'єм спеціальних знань. Ф ормування машинної графіки, як 
самостійного напрямку відносять до початку 60-х років, коли 
Сазерлендом було створено перший спеціалізований пакет 
програмного забезпечення маш инної графіки. В 60-ті роки було 
сформульовано принципи малю вання відрізками, видалення 
невидимих ліній, методи відображення складних поверхонь. 
Перші роботи були в основному направлені на розвиток 
векторної графіки, тобто малю вання відрізками. В 70-ті роки 
значне число теоретичних та прикладних робіт було направлено 
на розвиток методів відображення просторових форм та  об'єктів.
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Цей напрямок прийнято називати трьохмірною комп’ютерною 
графікою. Методи трьохмірної машинної графіки дозволяють 
візуалізувати складні функціональні залежності, отримати 
зображення об'єктів, які лише проектуються, але ще не створені, 
оцінити вигляд предмету з недоступної для спостереження 
позиції та  вирішите ряд інших аналогічних задач. В 80-роки 
сфера застосування трьохмірної машинної графіки значно 
розширилась. Появилась база для широкого використання 
методів машинної графіки - персональні комп’ютери. В резуль
таті машинна графіка стала інструментом не тільки інженерів- 
дослідників, але і фахівців багатьох інших галузей [1-3].

В даній роботі розглядається проблема комп’ютерного 
аналізу трьохмірних зображень, візуалізації складних функціо
нальних залежностей. Розроблений комплекс програм адаптова
но для вирішення практичної задачі: відтворення рельєфу земної 
поверхні за допомогою ліній рівня топографічних карт.

Основна ідея математичного аналізу ліній рівня полягає в 
використанні в якості апроксимуючої функції ряду Фур’є [4]. 
Оскільки значення висоти на лініях рівнів відоме, то, сформу
вавши систему лінійних рівнянь, можна з потрібною точністю 
наблизити рядом Ф ур’є функцію 7=Г(х,у), яка описує просторову 
залежність в довільній точці карти.

Значення поверхні ^х,у) задаються на всіх лініях рівнів. 
Кожна лінія рівня - це деяка крива лінія, вздовж якої значення 
поверхні є сталим. Необхідно відновити Г(х,у) на всьому прямо
кутнику карти. Зображення карти з лініями рівнів вводиться у 
комп'ютер за допомогою сканера і записується у файл. Кожен біт 
відповідає одному пікселю зображення: якщо він рівний 1, то 
піксель належить лінії рівня, а якщо 0 - то ні. На зображення 
накладається обмеження: лінії рівнів не торкаються одна одної. 
При вводі зображення за допомогою сканера, лінії рівнів будуть 
мати деяку товщину, не обов'язково одиничну. Це означає, що 
багато пікселів з ліній рівнів будуть хибно враховуватись при 
формуванні системи рівнянь. Крім того, кількість рівнянь у 
системі стане дуже великою. Щ об уникнути цих недоліків, 
пропонується попередньо обробляти лінії рівнів за допомогою 
так званих проріджуючих алгоритмів. Нижче ми розглянемо
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алгоритм, розроблений Н а к а т і і Ш інгалом [5]. Ця процедура 
швидка, проста в реалізації і в багатьох випадках дає кращі 
результати, ніж інші алгоритми проріджування. Спочатку 
введемо декілька означень. Використовуючи бінарні дані, 
позначимо точки області одиницями, а точки фону нулями. 
Назвемо їх відповідно темними і світлими точками. Точкою 
контуру називається темна точка, що має в своєму околі з 
чотирьох точок хоча б одну світлу. Кінцевою точкою 
називається темна точка, яка в своєму околі, що складається з 
восьми точок, має одну і тільки одну темну точку. Точкою 
розриву називається темна точка, усунення якої призвело б до 
порушення зв’язності області. Зв’язною областю називається 
область, будь які дві точки якої можна з’єднати кривою, яка 
міститься в даній області.

пз 112 Пі
п4 Р По
П5 Пб П7

Рис. 1

Згідно з наведеним на рис. 1 розміщенням околу, точка 
контуру р, що використовується в алгоритмах проріджування, 
може бути наступного вигляду:
1) ліва точка контуру, у якій ліва сусідня точка 114 світла;
2) права точка контуру, у якій сусідня точка по світла;
3) верхня точка контуру, у якій сусідня точка П2 світла;
4) нижня точка контуру, у якій сусідня точка Пб світла.

Інколи точку можна одночасно віднести відразу до 
декількох з цих видів. Н априклад, темна точка р, у якої по і гц 
світлі, буде одночасно правою  і лівою точкою контуру. Точка 
контуру р помічається, якщо вона не є кінцевою точкою  чи 
точкою розриву, а також  якщо її усунення не викличе 
надзвичайного розмигтя. Перевірка цих умов здійснюється 
шляхом порівняння околу точки р, що ск л ад аться  з восьми 
точок з вікнами. Якщо окіл точки р відповідає вікнам, 
зображеним на рис. 2 а-в, можливі два випадки:
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Рис. 2

1) якщо всі точки сі світлі, тоді р є кінцевою точкою;
2) якщо хоча б одна точка сі темна, тоді р є точкою розриву.

У будь-якому з цих випадків точка р не повинна 
помічатися. Аналіз вікна, представленого на рис.2г, більш 
складний, так як точки е можуть бути як світлими, так і 
темними. Перевірка околу точки р на відповідність чотирьом 
вікнам здійснюється за формулою булєвої алгебри логіки. 
Використовуючи ці формули, алгоритми проріджування 
працюють ітеративним чином, два рази скануючи дані. 
Сканування може здійснюватися або вздовж рядків, або вздовж 
стовпців образу, але цей вибір, як правило, впливає на кінцевий 
результат. Якщо після другого сканування не з’явилося нових 
помічених точок контуру, алгоритм припиняє роботу, а 
остаточний скелет складається з непомічених точок; в 
протилежному випадку процедура повторюється. Оскільки лінії 
рівнів не торкаються одна одної, то їх можна розглядати як 
окремі зв’язні області. Існують різні алгоритми виділення 
зв’язних областей із зображення. Опишемо один з них [6]. Перш 
ніж розглянути алгоритм відображення функції двох змінних на 
екрані комп’ютера, необхідно врахувати, що точка (х,у,2=Г(х,у)) є 
точкою трьохмірного простору, а екранна система координат є 
лише двохмірною. Отже, випливає питання встановлення 
відповідності між точкою (х,у,г) і точкою (х,у) екранної системи 
координат.

Для цього погрібно знати такі параметри:
1) в яку точку (х, у) переходить точка з координатами (0,0,0);
2) який вектор (х, у) відповідає одиничному вектору осі Ох 

трьохмірної системи координат;
3) який вектор (х, у) відповідає одиничному вектору осі Оу 

трьохмірної системи координат;
4) який вектор (х, у) відповідає одиничному вектору осі Оі  

трьохмірної системи координат.

167



Розглянемо тепер точку з координатами (х, у, z). ї ї  можна 
розглядати як кінець вектора (х, у, z), початок якого покладемо у 
гочку (0,0,0). Вектор (х, у, z) розкладемо на ір и  компоненти по 
осях координат Ох, Оу, Oz. Компонента, що відповідає осі Ох - 
це одиничний вектор осі Ох, помножений на число х. осі Оу - 
одиничний вектор осі Оу, помножений на число у, осі Oz - 
одиничний вектор осі Oz, помножений на число z. Алгоритм 
переводу одиничних векторів осей координат в екранну систему 
координат відомий.

Коротко алгоритм відображення функції двох змінних, 
заданої на прямокутнику, полягає в наступному. Розіб’ємо цей 
прямокутник вертикальними і горизонтальними лініями на рівні 
дрібні прямокутні ділянки. Координати вершин цих ділянок 
відомі,а значення функції в цих точках можна знайти. Трійки 
цих значень переведемо в екранну систему координат. З’єднавши 
отриманні точки чотирикутником, отримаємо його відобра
ження на екрані ком п’ютера.

Якщо нам необхідно намалювати поверхню з вилученням 
тих її частин, що є невидимими, до вказаного алгоритму 
відображення слід додати ще один крок: після виводу на екран 
комп’ютера чотирикутника, що відповідає поверхні на такій 
ділянці, зафарбовуємо його всередині фоновим кольором. Вивід 
чотирикутників при цьому слід починати з тих ділянок, що 
розташовані найдальше від спостерігача, потім переходити до 
ближче розташ ованих. П ри цьому, якщо якийсь чотирикутник 
буде закривати інший, то в процесі зафарбовування невидима 
частина поверхні зникне.

П рограмний комплекс реалізований на мові Turbo Pascal 
і складається з шести основних модулів. Необхідний для роботи 
об'єм оперативної пам'яті становить 110 Кбайт. Структурно 
комплекс оформлено у вигляді головного блоку, який керує 
роботою всіх інших. Всі 6 основних блоків незалежні один від 
одного і можуть використовуватись іншими програмами.

В програмному комплексі реалізовано можливість 
просторового повертання та візуального огляду отриманих 
поверхонь, що особливо важливо при дослідженнях рельєфу 
місцевості. Відтворений рельєф місцевості можна "спостерігати"
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практично з довільної точки простору.
Таким чином, в даній роботі при допомозі засобів 

комп'ютерної графіки вирішена важлива задача обробки 
топографічних карт та просторового зображення земної 
поверхні. Розроблена програма потрібна не тільки при 
топографічних дослідженнях, її можливості не обмежуються 
просторовим зображенням земної поверхні. Вона дозволяє 
проводити комп'ютерний аналіз трьохмірних зображень, форма 
яких задана в аналітичній формі; здійснювати графічне вивчення 
перерізів просторових фігур площиною; будувати гістограми та 
ін. Отже, її можна широко використовувати при вирішенні 
різноманітних задач машинної графіки.
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SUM M ARY

FED O RU K  V.I., DANCHUK O.S. 
STUDY O F SPA CE DEPENDENCIES BY MEANS OF 

C O M PU TER GRAPHICS
The given  paper deals with a problem o f calculating, 

m anipulating and rendering 3D-objects and scenes. A special 
3 D  graphics m odelling softw are was developed, with the 
language o f  program m ing being «Turbo Pascal». The results 
o f  the project has found their practical application in the area 
o f  T opography provuded with topographic data, the software 
calculates, displays and allows handling 3D  images.
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ОПТИМІЗАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ КРЕМНІЄВИХ 
ЕПІТАКСІЙНИХ СТРУКТУР ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

РАДІАЦІЙНОЇ СТІЙКОСТІ ФОТОДІОДІВ НА ЇХ ОСНОВІ

В роботі показані результати досліджень радіаційної 
стійкості фотодіодів на основі високоомних епітаксійних 
структур П-П+ типу. Надані рекомендації по оптимізації 
параметрів епітаксійних структур та конструктивних 
особливостях фотодіодів. При цьому враховані реальні зміни 
параметрів після впливу нейтронного випромінювання - 
флюїнса нейтронів, як одного з головних чинників, що 
впливають на деградацію коефіцієнта збирання 
фотогенерованих носіїв струму.

В даній роботі виявлені раніше невідомі особливості 
кремнієвих епітаксійних структур п-п+ типу, які впливають на 
стійкість фотодіодів до дії потоків нейтронного випромінювання, 
зокрема, на коефіцієнт збирання неосновних носіїв заряду. З 
врахуванням отриманих результатів розроблена і досліджена 
конструкція фотодіода, що забезпечує мінімальну зміну моно
хроматичної чутливості струму від потоку нейтронів ДО 1013 н/см2.

Одним з основних показників, які визначають радіаційну 
стійкість фотодіода є величина зміни фоточутливості після дії 
радіації. Ефект дії нейтронів на час життя неосновних носіїв заряду 
як фактора радіаційної дії, в кілька разів вище, ніж гама-квантів. 
Велика концентрація введених при нейтронному опроміненні 
дефектів приводить до зростання питомого опору кремнію. 
Коефіцієнт збирання носіїв заряду, які генеруються в р-п-переході 
залежить від добутку [1]:

а (Кр-!"Нр.п+Ьп), (1)
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де а  - коефіцієнт поглинання світла; Ц , L* - дифузійні довжини
носіїв; Нр_п - глибина залягання р-п переходу.

Для випромінювання з довжиною хвилі 0,6-0,9 мкм 
оптимальна товщина області збирання носіїв визначається 
глибиною поглинання світла, яка в даному випадку складає кілька 
десятків мікрон. Найкращим чином ці вимоги задовольняє 
високоомна епітаксійна структура товщиною кілька десятків мікрон, 
вирощена на основі низькоомної підложки з таким же типом 
провідності. Для забезпечення достатньої радіаційної стійкості 
фотодіодної структури, розрахунок конструкції необхідно проводити 
з врахуванням зміни параметрів матеріалу і елементів конструкції 
після дії радіаційних факторів [2].

Величина зміни монохроматичної чутливості струму після дії 
радіації розраховується, виходячи із зміни коефіцієнта збирання 
неосновних носіїв заряду

де: AS\x - зміна монохроматичної чутливості струму фотодіода після 
дії інтегрального потоку нейтронів; S \\ - монохроматична чутливість

коефіцієнт збирання неосновних носіїв заряду відповідно до і після 
дії інтегрального потоку нейтронів.

Очевидно, що швидкість поверхневої рекомбінації не
основних носіїв заряду змінюється після дії радіаційних факторів, 
відповідно змінюється і коефіцієнт збирання неосновних носіїв 
заряду. Якщо прийняте випромінювання поглинається в основному 
не в приповерхневій області (базі), а в об’ємі напівпровідникової 
підкладки, то коефіцієнт збирання неосновних носіїв заряду до дії 
радіаційних факторів визначається як сума коефіцієнтів збирання в 
базі і об’ємі кристалу фотодіоду, а після дії радіаційних факторів - 
тільки його об’ємною складовою. В цьому випадку величини 
коефіцієнтів можна визначити за формулами:

ASix _  Qx

S a  Qx
(2)

струму фотодіода до дії інтегрального потоку нейтронів; Qx, Q®

-aWЄ (3)
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-аШф
^ = І ~ :  Гф' + а Н р-п’ (4)І+ а Ь р

де: а  - коефіцієнт поглинання випромінювання на робочій довжині 
хвилі; Ьр, Ьп - дифузійні довжини носіїв; \¥ , - ширина області
просторового заряду відповідно до і після дії радіаційних факторів 
Нр_п - ширина бази (глибина залягання р-п переходу); Ьр, Ьр

дифузійні довжини неосноних носіїв заряду відповідно до і після дії 
радіаційних факторів.

При достатньо великих потоках нейтронів (флюенс -1013 
н/см2) питомий опір матеріалу може збільшуватись, і, як наслідок, 
зростає ширина області просторового заряду [3]. Проте результати, 
отримані при випробовуванні досліджуваних зразків фотодіодів, не 
підтвердили це положення.

Було виготовлено кілька видів фотодіодів на основі 
кремнієвих епітаксійних структур товщиною 40 мкм і глибиною р-п 
переходу біля 2 мкм. Для фотодіодів, що працюють в фотогальва
нічному режимі (без прикладання до бази зовнішнього зміщення), з 
конструктивними параметрами, приведеними вище, після дії потоку 
нейтронів з флюенсом випромінювання 1013 н/см2, ширина області 
просторового заряду повинна забезпечити ефективне збирання 
фотогенерованих носіїв в об’ємі епітаксійного шару з мінімальною 
деградацією монохроматичної чутливості струму. Проте дані 
випробувань показали відхід чутливості до 90%.

Отриманий результат дозволив зробити висновок про те, що 
після дії радіаційних факторів дифузійна довжина неосновних носіїв 
заряду і ширина області просторового заряду змінюються. 
Дифузійна довжина зменшується, а ширина області просторового 
заряду у фотодіодів, що працюють в фотогальванічному режимі, на 
відміну від фотодіодного режиму (в умовах прикладення до бази 
фотодіоду зовнішньої робочої напруги), або не змінюється, або 
зменшується.

Таким чином, при розробці радіаційно стійких фотодіодів на 
основі епітаксійних структур, що працюють як в фотодіодному, так і 
в фотогальванічному режимах, необхідно вибирати товщину

172



епітаксійного шару співрозмірною з глибиною проникнення 
випромінювання і з дифузійною довжиною неосновних носіїв заряду 
і шириною області просторового заряду в епітаксійному шарі після 
дії радіаційних факторів. Крім того, як показують результати наших 
досліджень, глибина залягання р-п переходу також повинна бути 
співрозмірною і з дифузійною довжиною неосновних носіїв заряду і 
шириною області просторового заряду в базі фотодіода після дії 
радіаційних дефектів.

На основі викладеного і досвіду авторів реалізовано принцип 
конструювання радіаційно стііжих фотодіодів на основі кремнієвих 
епітаксійних структур шляхом оптимізації і систематизації таких 
параметрів, як товщина епітаксійного шару, глибина залягання р-п 
переходу (базової області), дифузійна довжина неосновних носіїв 
заряду в дискретній області і в епітаксійному' шарі після дії 
нейтронного опромінення і в підкладці до його дії. Крім того, 
ширина області просторового заряду в епітаксійному шарі до і після 
нейтронної дії і ширина області просторового заряду в дискретній 
області після дії нейтронного опромінення.

Рис. 1. Залежність відносної зміни монохроматичної чутливості 
струму від потоку нейтронів розробленого фотодіода ( 1 ) і фотодіода, що 

випускається серійно (2 ).

2

0,2

*ейг/>/смг
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Випробовування фотодіодів, ЯКІ ВИГОТОВЛЯЛИСЬ з 
врахуванням описаних вимог, показали мінімальне погіршення 
чутливості після дії потоку нейтронів до і О13 н/см2 в порівнянні з 
фотодіодами, що випускаються серійно (рис.1). Отримані результати 
використані при конструюванні і серійному виробництві фотодіодів.
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SUMMARY

ASCHEULOV A.A., DOBROVOLSKIY U.G ,
GODOVANJUK V.N., 

OPTIMIZATION OF EPITAXIAL STRUCTURES 
PARAMETERS FOR RADIATIONAL STABILITY OF 

PHOTODIODES ON THEIR BASE 
The research of radiational-stable photodiodes based on 

high-resistance epitaxial n-n+-type structures are presented in 
paper. The recommendations for optimization of epitaxial 
stnictures parameters and photo diodes design features are given.
The real changes of parameters after influence neutron irradiation 
taking into account - neutron fluence, among main factors, 
influencing on degradation collection coefficient of photo 
generated current carriers.
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УДК 621.315.592

СЛИНЬКО Є.1.

Д В О К О М П О Н Е Н Т Н І СП ЕКТРИ  ЯМ Р 207РЬ в  п-РЬь^ПхТе, 
ЛЕГОВАНОМ У ІНДІЄМ

Проведено дослідження ядерного магнітного резонансу 
ядер 207рь в нелегованому і легованому індієм гвердому 
розчині РЬі-х5пЛе (х=0.25, N^=0.2 ат.%). В зразках 
РЬі-х8пхТе:Іп п-типу при Т=77 К спостерігається двоком
понентний спектр ЯМР. Встановлено, що більша частина 
ядер 207 рь взаємодіє з дірками валентної зони і значно 
менша - з електронами зони провідності. Зроблено 
висновок, що двокомпонентний спектр ЯМР обумовлений 
існуванням мікрообластей з різним типом провідності.

В твердих розчинах на основі сполук А4В6 з домішками 
елементів 3 групи виявлено ряд нових фізичних явиш. Зокрема, 
при легуванні індієм та галієм спостерігаються довгочасові 
релаксації фотопровідності [1]. Великий час життя нерівноваж- 
них носіїв зумовлює надзвичайно високу чутливість матеріалу до 
ІЧ-випромінювання. В роботі [2] виявлені об’ємно-нерівиоважні 
стани в кристалах: РЬі_х5пхТе:Іп при ІЧ-опроміненні. Для вста
новлення природи вказаних ефектів потрібна детальна інфор
мація про стан домішок і дефектів в матриці, їхню взаємодію та 
перебудову під впливом зовнішніх факторів.

В даній роботі проведено дослідження спектрів ядерного 
магнітного резонансу на ядрах 207рь в твердому розчині 
РЬі_х5пхТе:Іп та температурних залежностей резонансних полів в 
РЬ[_х8пхТе п- і р-типу. На основі одержаних результатів зроб
лено висновок відносно мікрооднорідності твердих розчинів,
легованих індієм.

Дослідження ядерного магнітного резонансу проведено на 
частоті 13.495 мГц по методиці роботи [3]. Для спостереження 
динаміки форми резонансних кривих записувались другі похідні
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спектра, які більш чутливі до його змін порівняно з першими 
похідними.

Монокристали нелегованих і легованих індієм твердих 
розчинів РЬі_х8пхТе:Іп (х=0.25, N ^= 0 .2  ат.%) одержані з парової 
фази, що гарантувало однорідність матеріалу по складу (відхи
лення не перевищує 0.1 ат.%). Проте розподіл домішки індію 
навіть при паровому рості є неоднорідним. В початковій частині 
злитку, яка кристалізується першою, вміст індію підвищений, в 
кінцевій - знижений. Відповідно, в першому випадку одержу
ються кристали п-типу з концентрацією П77= (2-4) 1014 см-3, в 
другому - р-типу з р 7 7 = 2 - 1 0 19 см-3 .

Дослідження проведені на кристалах з високою струк
турною досконалістю, про що свідчать результати металографії. 
Так, в зразках відсутні малокутові границі зерен і включення 
сторонніх фаз, а густина дислокацій складає 2-Ю4 см-2. Щоб 
виключити вплив пластичної деформації на спектри ЯМ Р [4], за 
допомогою поліруючого травника знято деформований шар, 
який виникає при різанні кристала.

На рисунку 1 приведені спектри ЯМ Р ядер 207рь в 
п-РЬ|.х5пхТе:Іп з концентрацією П77= 2 І014 см-3. При Т=300 К 
спектр є однокомпонентним з симетричною кривою поглинання 
(крива 1), як і у випадку нелегованих твердих розчинів. При 
Т=77 К  спостерігається двокомпонентний спектр (крива 2), що 
було несподіванкою: при такій низькій концентрації електронів 
немає фізичних причин для зсуву резонансної частоти на 207рь. 
По відношенню до кривої поглинання 1 максимум інтенсивної 
компоненти (Ір) спектра 2 зміщений в сторону більших 
магнітних полів на 25 Гс, більш слабкої (Іп) - в сторону менших 
на 12 Гс.

Для з ’ясування природи двокомпонентного спектра роз
глянемо температурні залежності резонансного поля (В) на ядрах 
207рь в нелегованому твердому розчині РЬі_х8пхТе п- і р-типу з 
концентрацією вільних носіїв при Т=77 К  2-1017 См-3 (рис.2).

Як і в РЬТе [5], при Т =  300 К  значення резонансних полів 
на 207рь в зразках п- і р-типу співпадають і рівні хімічному зсуву. 
Відомо, що резонансне поле на ядрах є сумою хімічного і
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найтовського (Бк) зсувів. Оскільки хімічний зсув практично не 
залежить від Т, можна вважати, що криві В=Г(Т) рисунка 2 
відображають характер 8к=Г(Т).

100
сі0

1  50 

<

0

Рис.1. Спектри ЯМР 207Рь в Pbo.75Sno.25Te, легованому індієм,
при 300 К (1) і 77 К (2).
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Рис.2. Температурна залежність резонансного поля на ядрах 2°7рь в 
твердому розчині Pbo.75Sno.25Te з електронною (1) 

та дірковою (2) провідністю.

В, Гс
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Залежність резонансного поля від Т в зразках РЬі_х8пхТе 
р-типу описується кривою 2, де зсув Найта є результатом 
надтонкої взаємодії 207рь з дірками валентної зони [5]. В зразках 
п-типу (крива 1) спостерігається більш слабка температурна 
залежність, а зсув Н айта обумовлений взаємодією 207рь з 
електронами зони провідності. З пониженням температури від 
330 до 77 К  резонансне поле на ядрах в зразках р-типу зростає: 
температурний зсув поля складає =60 Гс. В зразках п-типу 
резонансне поле, навпаки, зміщується в сторону менших значень 
приблизно на 20 Гс.

Як бачимо, температурний зсув резонансного поля на 
207рь в РЬі_х8пхТе р-типу аналогічний зсуву компоненти 1р, а в 
зразках п-типу - аналогічний Іп. Отже, можна зробити висновок, 
що компонента Ір обумовлена ядрами 207рь, які взаємодіють з 
дірками валентної зони, а Іп - ядрами, які взаємодіють з електро
нами зони провідності. З відношення відносних інтенсивностей 
компонент Ір/Іп«20 слідує, що більша частина ядер 207рь в 
кристалах РЬі_х8пхТе:Іп з електронною провідністю взаємодіє з 
дірками валентної зони.

Одночасна присутність двох типів ядер 207рь з різними 
механізмами надтонкої взаємодії свідчить про мікронеодно- 
рідність легованого індієм твердого розчину. Двокомпонентний 
спектр ядер 207рь, який спостерігається при 1 -1 1  К , пов’язаний з 
існуванням мікрообластей кристала з різним типом провідності. 
Очевидно, наявністю таких мікрообластей можна пояснити 
об’ємно-нерівноважні стани, які виникають в РЬ>і_х8пхТе:Іп при 
ІЧ-опроміненні.
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SU M M ARY

SLYNKO E.l.

TW O -C O M PO N EN T NM R SPECTRA OF 207pb IN TH E 
IN D IU M -D O PED  n-Pbi_xSnxTe

An investigation of the nuclear magnetic resonance of 207Pb 
nuclei has been carried out in the undoped and indium- 
dopedPbi_xSnxTe solid solution (x=0.25, N jn=0.2 at.%). The 
two-component NMR-spectrum is being observed in an n-type 
Pbi_xSnxTe:In samples at T=77K. It is ascertained, that the 
greater part of 207Pb nuclei interacts with the valence band 
holes and considerably the smaller one - with the conduction 
band electrons.The conclusion was made, that the two- 
component NMR-spectrum is conditioned by the existence of 
the microregions with the different type of the conductivity.
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УДК 621.3.032:537.312.5

ЛЕВАШЕНКО Г.І., ГОДОВАНЮК В.М., 
МАЗАЄВ М.В., ШИМАНІВСЬКИЙ О Б

БАГАТОЕЛЕМ ЕНТНИЙ КРЕМНІЄВИЙ 
ФОТОДІОД «РАДУГА»

Описано 31-елементний фотодіод, який виконано на 
кристалі кремнію по планарно-дифузійній технології для 
нефелометрії. Фоточутливі елементи розташовані по 
концентричним дугам, які утворюють неповні кільця різної 
ширини і довжини навколо отвору, біля якого встановлено 
додатковий приймач випромінювання.

В нефелометрії, при вимірюванні індикатриси розсіяння для 
визначення параметрів дисперсних середовищ шляхом розв’язу
вання оберненої задачі розсіяння світла, як правило, використову
ється принцип скануючої діафрагми, коли розсіяне випромінювання 
контролюється послідовно при різних кутах. Для зменшення 
похибки вимірювання індикатриси розсіяння доцільно використову
вати принцип одночасної реєстрації прямо заломленої і розсіяної 
долі зондуючого випромінювання за допомогою багатоелементного 
приймача випромінювання. Однак використання ПЗС-матриці 
неможливе внаслідок неприйнятної для цієї мети топології фото
чутливих елементів (ФЧЕ), а також можливого засвічекня їх 
відбитою частиною падаючого пучка зондуючого (лазерного) 
випромінювання.

Дана робота присвячена опису багатоелементного фотодіода 
«Радуга» спеціально розробленого для нефелометрії.

Фотодіод «Радуга» виконаний на кристалі кремнію 
розмірами 35-28,5 мм за планарно-дифузійною технологією [1]. При 
виборі матеріалу для приймача випромінювання враховувалася 
спектральна область, для якої існують надійні лазерні джерела
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неперервного випромінювання, добре розвинута технологія 
отримання кристалу і р-п структур, а також високі і стабільні 
експлуатаційні параметри кремнієвих фотоприймачів [2]. Підкладка 
виготовлена з кристалу КЕФ 7,5/15-62,5 ТУ 48-4-295-82. На 
кристалі легованого кремнію п-типу формувалися базові фото
чутливі області р-типу товщиною 1,5 мкм шляхом високо
температурного окислення, травлення і дифузії бору з 
використанням фотолітографії. Конструкція фрагменту фотодіода 
«Радуга» в розрізі приведена на рис.1. Просвітлюючий шар окислу 
базових областей ФЧЕ оптимізовано на мінімум відбитого світла з 
А.=0,63 мкм. Контакт з базовою областю здійснено за допомогою 
плівки алюмінію, отриманою методом напилення, травлення і 
впалювання. Контакт з колекторною областю виконано у вигляді 
плівки нікелю з підшаром хрому.

Рис. 1 Конструкція фрагменту фотодіоду «Радуга»
1 -  захисний шар 8іС>2, 2 -  просвітлюючий шар,
З -  металізовані контакти, 4 -  базова область,
5 -  область об’ємного заряду, 6 -  колектор.

Особливістю виготовлення кристалу є наявність в центрі 
отвору, який створювався методом наскрізного анізотропного 
травлення під захистом окислу з елементами фотолітографії. Другою 
особливістю є оригінальна топологія ФЧЕ (рис.2).

181



Рис. 2. Топологія фотодіоду «Радуга»
1....П -  номера ФЧЕ, п+1 -  отвір для центрального ФЧЕ,
1іп -  ширина ФЧЕ, сі -  відстань між ФЧЕ по радіусу.

Фоточутливі елементи в кількості п=31 розташовані по 
концентричним дугам так, що утворюються неповні кільця. Ширина 
перших (від центру) п'яти ФЧЕ рівна 0,1 мм, а наступних “п ’ятірок” 
складає відповідно 0,2; 0,3; 0,4; 0,6; 0,8 мм. Відстань між ФЧЕ в 
радіальному напрямку рівна 0,1 мм. Площа ФЧЕ по мірі віддалення 
від центру збільшується більш ніж на три порядки величини. 
Кристал закріплюється струмопровідним клеєм на ситалову 
підкладку з отвором, яка встановлена на склотекстолітовій пластині 
з отвором. Центральний отвір фотодіода призначений для 
встановлення додаткового фотодіоду', який вимірює прямо
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заломлене випромінювання. Струмопровідні виводи ФЧЕ співпада
ють із стандартним розняттям МРН 22-2. Основні параметри 
фотодіоду «Радуга» приведено в таблиці.

Параметр, одиниця вимірювання Значення
параметру

Число ФЧЕ, п+1 31-1
Розмір ФЧЕ, мм2 0,042-55,6
Оптимальна довжина хвилі, мкм 0,63
Струмова чутливість (Х=0,63 мкм) 0,38
Темновий струм для ФЧЕзі (11=10 мВ), нА 0,2
Коефіцієнт фотоелектричного зв’язку між 
ФЧЕ, %

5

Ємність ФЧЕзі, пф 5000
Постійна часу, с 10-5
Рекомендований режим експлуатації фотогальванічний

Фотодіод «Радуга» в фотогальванічному режимі роботи не 
вимагає джерела живлення і забезпечує малі шуми. Розходження 
чутливості струму ФЧЕ, а також зміна позиційної чутливості ФЧЕ, 
виміряні за допомогою світлового зонду діаметром 100 мкм, не 
перевищують 10 %.

Випробовування декількох фотодіодів при суцільному 
рівномірному засвічуванні їх неселективним дифузно розсіяним 
випромінюванням і селективним випромінюванням від точкового 
джерела показали, що відхилення від прямої пропорційності між 
фотосигналом і геометричною площею окремих ФЧЕ може бути 
значним і досягати для крайніх ФЧЕ 30%. Це відхилення 
обумовлено відмінністю реальних площ ФЧЕ від їх розрахункового 
значення і нерівномірністю позиційної чутливості ФЧЕ. Тому для 
врахування зміни чутливості ФЧЕ, пов’язаної із зміною їх площ 8П і 
необхідної при вимірюванні індикатриси розсіяння, недостатньо 
використовувати розрахунковий геометричний параметр Ап=8зі/8п. 
Необхідне калібрування приймача по напрузі фотосигналу Цц при
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суцільному рівномірному засвітленні всіх ФЧЕ. Виміряний параметр 
An’=S3i/Sn де п=1...31, задається у вигляді таблиці для кожного
фотодіоду.

Фотодіод «Радуга» є стійким до механічних і кліматичних 
впливів по ГОСТу 25467-82.

Найкращі результати по зняттю сигналів з ФЧЕ приймача 
досягаються за допомогою операційного підсилювача з високим 
вхідним опором, низьким рівнем зміщення вихідної напруги і 
резистором в колі зворотного зв’язку ЗО...50 кОм.

Фотодіод «Радуга» розроблено і виготовлено ВАТ “ЦКБ 
“Ритм” (м. Чернівці) сумісно з Інститутом фізики АН Білорусії. На 
базі фотодіоду «Радуга» в ОКБ «Аксикон» Інституту фізики АНБ 
виготовлено автоматизований нефелометр для експресного 
визначення дисперсного складу частинок (клітин) мікронних 
розмірів, зважених в рідині [3].
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SUMMARY

LEVASHENKO G.I., GODOVANYUK V.M., 
MAZAEV M.V., SHYMANOVSKY О.В 

M ULTIELEM ENT Si PHOTO DIODES
31-element photo diodes, constructed on Si crystal by 

planar-diffusion technology for nephelometry is described. Photo 
sensitive elements are located on concentric arches, forming 
partial circle of different width and length about aperture, near 
which additional detector of radiation is installed.
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УДК 621.382.323

БУЧКОВСЬКИЙ I.A.

ПАРАМЕТРИЧНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЕЛЕМЕНТІВ 
ЗАСТУПНИХ СХЕМ ПОЛЬОВИХ ТРАНЗИСТОРІВ

Методом редукції - реставрації електричних схем знайдено 
однозначний зв'язок між експериментальними значеннями 
вузлових провідностей польових транзисторів та параметрами 
елементів їх фізичних заступних схем.

Проектування та подальше використання електронних 
приладів тісно пов'язане з процедурою їх моделювання, зокрема зі 
структурною та параметричною ідентифікаціями [1]. Зауважимо, що 
задачі ідентифікації, розпізнання образів та діагностики подібні і 
належать до класу обернених задач. Однак з огляду на відмінності в 
застосуванні і методах розв'язку ці задачі в теорії мереж 
формулюються по різному.

На даний час існує два підходи визначення параметрів 
моделей транзисторів на основі результатів вимірювання: прямі 
вимірювання і розрахунок на ЕОМ з допомогою програм 
оптимізації.

При прямих вимірюваннях параметри моделі безпосередньо 
отримуються в режимах, установлених для даного приладу. При 
цьому кількість вимірювань дорівнює кількості параметрів моделі. 
Оскільки методики визначення параметрів моделі різні, то 
вимірювання кожного з них здійснюється, як правило, по своїй 
власній схемі і потребує використання відповідної їй вимірювальної 
апаратури. Як наслідок, повний цикл вимірювань вимагає великої 
кількості різноманітних вимірювальних пристроїв, і сам процес 
вимірювання складає достатньо тривалу і трудомістку процедуру.

Цих труднощів можна уникнути, якщо для визначення 
параметрів моделі скористатися методами оптимізації за допомогою 
ЕОМ. Вихідною інформацією тут також є результати вимірювань 
але, на відміну від першого способу, проведених по загально
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прийнятим відпрацьованим методикам на стандартній вимірюваль
ній апаратурі. На основі цієї однотипної інформації з допомогою 
спеціальних програм ЕОМ визначаються такі значення параметрів 
моделі, які забезпечують найкраще співпадання результатів 
вимірювання з результатами моделювання. В даному випадку 
суттєво прискорюється і спрощується процедура вимірювань і 
створюються передумови для її автоматизації. Однак при цьому 
потрібна розробка надійних в експлуатації програм визначення 
параметрів моделі, що реалізують методи оптимізації в просторі 
багатьох змінних. Такий підхід пов'язаний з труднощами, 
обумовленими некоректністю обернених задач. При цьому незначна 
похибка вихідних даних може порушити стійкість обчислювальної 
схеми.

У даній роботі пропонується шлях параметричної іденти
фікації елементів фізичних заступних схем польових транзисторів 
без використання трудомісткої процедури багатопараметричної 
оптимізації. Задача зводиться до використання простих залежностей 
шуканих параметрів елементів від експериментально визначених 
значень вузлових провідностей польових транзисторів. Для 
знаходження такого взаємозв'язку використано метод редукції- 
реставрації електричних схем [2].

У табл.1 (схема 1) показано, що довільний пасивний три- 
полюсник, в тому числі і польовий транзистор, можна однозначно 
описати через його вузлові провідності у системах канонічних 
координат (вузлових напруг та колових струмів). Крім того, 
триполюсних завжди можна синтезувати сукупністю взаємних 
двополюсних елементів та антивзаємного гіратора. При такому 
синтезі (схема 2) у вузловому координатному базисі кількість вузлів 
заступної не змінюється, а у базисі колових струмів реставруються 
ще додаткові три внутрішні вузли (з", с", д") [3].

У подальшому структура цієї заступної схеми покроково 
редукується до структури фізичної заступної схеми (Табл. 2).

При параметричній ідентифікації елементів фізичної 
заступної схеми необхідно ще врахувати характерні її особливості у 
вигляді таких умов:

1) Я е ¥ ЗС’=0; 2) Я е У зд- 0 ;  3 ) Іш У'г=0.
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Таблиця 1. Заслугой схеми польових транзисторів в канонічних системах 
координат.

ъ = =

г + *іт , Е І-І0 І

Схема Система координат
вузлових напруг колових струмів

V МРУ+Ш-

ітіі+цтіГ+ и - и Г

ис

уш^жжтжтшттж
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Таблиця 2. Покрокові еквівалентні структурні перетворення трипо 
люсника на шляху параметричної ідентифікації елементі] 
заступних схем польових транзисторів
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Тоді:

8 Г,

1'.з)

'зс' 2л /
Іш

8 ,с + Ьзс

§ + Ь ^ г'

- У ДС -Г ДМ '

. м * и  .

8 ,д + Ь з / ;
12,3}

8+ь%
ЗД-

1

(2>~ 2^  

м * и

ІІП
- Х ,д - г сМ '

»1 ’’ С̂д’ у
де

тут: числа у фігурних дужках - номера згаданих вище умов, що 
враховані в даному випадку; Уке = § ке + ]Ьке - вузлова провідність;

Уг = Вг + ІЬ Г- провідність гірації; |У| = g + ]Ь - визначник матриці 
вузлових провідностей; /  - частота, на якій проводилися 
вимірювання вузлових провідностей;
ІУ|* \Х\ = 1 + гд * гс * ІУ| - гс * - гд * Уад.

Таким чином, знайдено прості формули, які виражають 
взаємозв'язок між значеннями виміряних вузлових провідностей і 
параметрами фізичних заступних схем польового транзистора, що 
значно спрощує їх ідентифікацію.

Наприклад, для транзистора 2Ю823, що на частоті /  = 
40МГц описується матрицею вузлових провідностей (Табл. 1, 
схема 1):

з с
З

с

1.535 -1 0  2 +  і 1 .231 - 1. 1 5 1 - 10 '3 — І 3 .8 1 7  • 10 '1 і

4 .5 6 6 - ] 4 .7 1 5 - 1 0 '1 1.8 5 - 10 '2 +  І3 .8 1 3 - 10 '1 » 
. •} __________

мСм,

результати такої ідентифікації набувають значень: гд= 1.993-102 кОм, 

гс =0.784-10-2 К0м, гс,д. =5.234-101 кОм, 8=0.5029-101 кОм, 

С =3.6599 пФ, С *  =1.5167 пФ. Отримані нами результати

відрізняються від результатів оптимізації [4] тільки в третій
значущій цифрі.

Практика використання знайдених виразів показує, що для
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покращення точності результатів ідентифікації бажано вимірювання 
вузлових ггровідностей проводити на частотах близьких до 
граничної частоти польового транзистора^.
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SUMMARY

BUCHKOVSKY I.A.
PARAMETRIC IDENTIFICATION OF ELEM ENTS FOR THE 

FIELD-EFFECT TRANSISTOR’S EQUIVALENT CIRCUITS

Unique reciprecal connection lias been derived by reduction 
and restoration of electrical circuits between experimentally found 
nodal conductivities of field-effect transistors, on the other hand, 
and parameters of the elements consitubing their physical 
equivalent circuits, on the other hand.
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УДК 535.375.54

КОСЯЧЕНКО Л .А ., КАБАНОВА І.С  
СОЛОНЧУК І.В., ГУЦ В. В., ДУТКАЮ .М .

ГАРЯЧІ Ф О Н О Н И  
В Д ІО ДН ІЙ  СТРУ КТУ РІ НА ФОСФІДІ ГАЛІЮ

Описані спектри комбінаційного розсіювання світла 
в кристалі ваР  з виготовленою на його поверхні 
бар'єрною структурою. Крім ліній в стоксовій і 
антистоксовій областях, які спостерігаються при 
нульовому зміщенні діодної структури, виявлено 
інтенсивну додаткову лінію (з раманівським зсувом ~ ЗО 
меВ), яка з'являється тільки за умов передпробійної 
електролюмінесценції діода. Її походження пов'язується з 
гарячими фононами, які генеруються високо
енергетичними носіями заряду, збудженими сильним 
електричним полем в обернено зміщеній діодній структурі.

Проходження струму через обернено зміщену напів
провідникову бар’єрну структуру приводить до збудження 
гарячих носіїв заряду, свідченням чого є помноження носіїв, 
виникнення оптичного випромінювання з характерним спектром 
тощо. Гарячий носій з енергією декілька електронвольт може 
збуджувати також значне число фононів. Маючи велику енергію, 
гарячий носій генерує не тільки довгохвильові акустичні фонони 
але й короткохвильові акустичні, а також оптичні фонони, число 
яких при звичайних умовах мале. В результаті, з системою 
рівноважних фононів, розподіл яких визначається температурою 
тіла, співіснує підсистема високоенергетичних (гарячих) фононів.

Гарячі фонони в напівпровідниках інтенсивно 
досліджуються протягом останніх десятиріч. їх збудження 
здійснюється опроміненням кристалу фотонами з енергією, 
більшою ширини * забороненої зони напівпровідника. 
Витрачаючи основну частину енергії на іонізацію атома, фотон 
віддає її частину електрону і дірці, які, в свою чергу, породжують
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гарячі фонони. Такий спосіб збудження гарячих фононів 
звичайно застосовується при експериментальних дослідженнях, 
починаючи з 60-х років [1, 2].

В даній роботі описані результати дослідження гарячих 
фононів в напівпровіднику, збуджених високоенергетичними 
носіями заряду в бар’єрній структурі ІЧі-СаР при оберненому 
зміщенні. При цьому вивчення явища не ускладнюються 
поглинанням високоенергетичних фотонів у тонкому 
приповерхневому шарі, необхідністю в потужному джерелі світла 
для генерування фононів та, з іншого боку, небажаним 
розігріванням зразка.

1. Зразки і методика дослідження

Для дослідження гарячих фононів застосовувалась 
методика комбінаційного розсіювання світла. Пучок світла від 
Не-1Че лазера ЛГН-215 (А=632,8 нм) за допомогою системи лінз і 
дзеркал направлявся на торцеву поверхню досліджуваного 
зразка, а розсіяне під кутом 90° світло -  на вхідну щілину 
спектрографа ДФ С-8  з граткою 1600 штрихів на міліметр. Для 
збудження гарячих фононів на пластині в а Р  я-типу провідності 
з орієнтацією ( 100) створювалась діодна структура, для чого на 
поверхню кристала методом термічного вакуумного розпилення 
наносився шар нікеля. Визначені ємнісним методом висота 
потенціального бар’єра і концентрація донорів складали 
відповідно 1,1+0,05 еВ і (3-4)* 1017 см-3. В такій бар’єрній 
структурі товщина області просторового заряду при зворотній 
напрузі 10 В рівна 2-Ю-5 см, а максимальна напруженість 
електричного поля перевищує ~10б В/см. Про сильне розігрі
вання носіїв заряду таким полем свідчить оптичне випроміню
вання в передпробійній області М і-ваР  діодної структури, що 
охоплює широкий спектральний діапазон (0,5-3 еВ) [3]. Квантова 
ефективність такого випромінювання низька ( 10-6—10 7), тому 
основні енергетичні втрати гарячих носіїв пов’язані з генерацією 
фононів.
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Інтенсивність розсіяного світла при потужності лазерного 
випромінювання 50 мВт і високій дисперсії спектрографа (~2 
мм/меВ) виявилась недостатньою для реєстрації спектрів 
комбінаційного розсіювання фотоелектричними методами. Тому 
застосовувалось фотографування спектрів на кольоровій 
фотоплівці з чутливістю 800 одиниць, експозиція 
продовжувалась 70-120 годин. Інтенсивність розсіяного світла 
визначалась за допомогою мікрофотометра М Ф -2 через оптичну 
густину проявленої фотоемульсії £> ( десятковий логарифм 
величини, оберненої коефіцієнту пропускання к ^ ( 1/7) ).

2. Експериментальні результати та їх обговорення

Н а рис.1 представлений спектр комбінаційного роз
сіювання, одержаний при кімнатній температурі на пластині ОгаР 
без прикладення напруги до діодиої структури. Спектр включає 
дві лінії в стоксовій області з максимумами, зсунутими відносно 
енергії збудження фотонів (/7600= 1,98 еВ) на 37,9 і 49,6 меВ. Цим 
лініям відповідають дві антистоксові лінії з таким же зсувом 
ВІДНО СН О  /7600, але менш інтенсивні (при інших умовах 
розсіювання може реєструватись ще одна лінія 50,5 меВ).

Співставлення енергії зсуву ліній розсіяного світла з 
фононним спектром в а Р  показує, що лінія 49,6 меВ може 
зумовлюватись взаємодією фотона з поперечними оптичними 
(ТО) фононами в точці Г  зони Бріллюена [4-6]. Це під
тверджується співвідношенням інтенсивностей ліній в стоксовій 
(5) і антистоксовій (А) областях. Приймаючи ймовірність 
випромінювання фонона пропорційною (А^+1), а його
поглинання -  А/ц, де

N (0

фсоц -  енергія фонона), маємо

5  ( Па> >
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Рис. 1. Спектри комбінаційного розсіювання світла в монокристалі 
GaP при нульовому зміщенні діодної структури.

На врізці цифрами вказано енергетичний зсув ліній (в меВ), 
кружками -  енергії фононів з [4,5]

Для енергії фонона 49,6 меВ при 300 К відношення S  до А згідно 
(2) дорівнює -7 ,2  в той час, як експериментальні результати 
(рис.1) дають SIA~6,7. Дещо менше значення SI А може 
зумовлюватись розігріванням зразка лазерним випроміню
ванням. Адже для співпадання розрахованого значення SIA з 
експериментом достатньо прийняти температуру кристала 
всього на 20-22 К вищою від кімнатної. Хоч G aP прозорий для
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збуджуючого світла, таке підвищення можливе через нагрівання 
контактів^ діодної структури, держака і т.п. Таким чином, 
прийнятий механізм пояснює виявлені в стоксовій і 
антистоксовій областях лінії 49,6 меВ.

Енергетичний зсув другої лінії 37,3 меВ помітно менший 
енергії оптичних фононів в ОгаР. Тому її походження доводиться 
пов'язати із взаємодією фотона з більш короткохвильовими 
фононами. З точки зору закону збереження імпульсу 
розсіювання фотона у цьому випадку не може бути 
однофононним процесом. Одночасне випромінювання або 
поглинання двох поперечних акустичних (ТА) фононів з 
протилежно спрямованими імпульсами дає зсув енергії фотона 
суттєво менший, а двох поперечних оптичних -  суттєво більший 
від енергії 37,3 меВ. Тому слід припустити комбінований 
механізм, коли в розсіюванні беруть участь акустичний і 
оптичний фонон, причому, якщо один з них поглинається, то 
інший випромінюється, або навпаки. Енергетичний зсув ліній в 
спектрі розсіювання у цьому випадку дорівнює різниці між 
енергіями відповідних фононів. З літературних даних випливає, 
що різниця між енергіями ТО (46-49 меВ) і ТА (12,8 меВ) 
фононів найближча до величини зсуву, який виявляє 
експеримент (37,3 меВ) [4-6]. Отже обговорюваний стоксовий 
компонент відповідає випромінюванню ТО фонона і 
одночасному поглинанню ТА фонона, а антистоксовий -  
поглинанню ТО фонона і випромінюванню ТА фонона.

Для двофононного процесу не має обмеження на 
величину імпульсу фонона; треба тільки, щоб імпульси обох 
фононів були рівними за величиною (з точністю до імпульса 
фотона). Все ж у розсіюванні (як і при інфрачервоному 
поглинанні) звичайно домінуючу роль відігрівають ті фонони, 
яким відповідає висока густина станів, тобто, перш за все, 
фонони на краю зони Бріллюена. Для в а Р  в точці X  зони 
Бріллюена енергія ТО фононів близька до 50 меВ, а ТА фононів 
рівна 12,8 меВ, тобто різниця їх енергій якраз і близька до лінії 
37,3 меВ, що спостерігається в спектрах розсіювання.

Для оцінки співвідношення інтенсивностей стоксового і 
антистоксового компонентів цієї лінії 37,3 меВ приймемо, що
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інтенсивність стоксового компонента пропорційна добутку 
ймовірностей випромінювання оптичного фонона N q 0+\ і
поглинання акустичного фонона Л ^а , а антистоксового
компонента -  добутку ймовірностей поглинання оптичного 
фонона Л^ 0 і випромінювання акустичного фонона (Л ^а+ 1), де
Л^о і Nqa -  числа заповнення при заміні ь формулі ( 1) Ьсо^
енергіями ТО і ТА фононів. Отже для двофоііонного процесу

S  ( j ^ q o + ^) ^qa ( qo ^ ̂  qa
= exp -

А (N qa+ l)N qo кТ
(3)

де Ь(о.q0 і ficoqa -  енергії оптичного і акустичного фононів, які
беруть участь у розсіюванні. Підставляючи в (3) згадані значення 
енергії ТО і ТА фононів, одержуємо для 300 К значення S/A 
рівним -4 ,3 , тобто, як і можна було очікувати менше ніж для 
однофононного процесу. Значення S/А,  яке витікає з (3), є значно 
завищеним у порівнянні з одержаним з експерименту (S/A&2, 
рис. 2). Проте таке кількісне розходження не може служити 
серьозним аргументом проти запропонованого механізму 
розсіювання, оскільки формула (3) базується на занадто 
спрощеній моделі.

На рис.2 представлені спектри комбінаційного розсіюван
ня, одержані при збуджені передпробійної електролюмінесценції 
в діодній структурі (на пластинці GaP). П оказана тільки 
антистоксова область спектру, де може було очікувати найбільші 
зміни, зумовлені генерацією гарячих фононів. Оскільки при 
збуджені електролюмінесценції електрична потужність, яка 
споживалась зразком, складала помітну величину (0,144 Вт), на 
рис. 2 для порівняння приведено спектр, одержаний при прямому 
включенні діодної структури (тобто за умов, коли генерації 
гарячих фононів не відбуваються), але при тій же електричній 
потужності, яка споживається зразком. Як видно, крім двох ліній 
з енергетичним зсувом -  50 меВ і -  37 меВ в спектрі розсіювання 
при оберненому зміщенні діодної структури спостерігається
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додаткова лінія, зсунута відносно енергії збуджуючих фотонів на 
~30 меВ. Цей факт є прямим свідченням збудження гарячих 
фононів гарячими носіями заряду в Аи-ОаР діодній структурі. 
Щ о ж до механізму збудження лінії, то її походження можна 
пов'язати з поглинанням ЬО  фонона на краю зони Бріллюена з 
одночасним випромінюванням ЬА фонона, енергія якого 
знаходиться в межах 21-35 меВ. Це зрозуміло з фізичної точки 
зору, оскільки при розсіюванні носія заряду з хвильовим числом 
к  фононом з хвильовим числом д повинно виконуватись 
співвідношення

q = 2 к  соб« (4)

Інт енсивніст ь , відн. од.
г-

з  і

ЗО зі 36 37 38 49 50 5І

. Раманівський зсув, меВ
Рис. 2. Антистоксівська область спектру комбінаційного розсіювання 

в кристалі ваР  з включеною в оберненому напрямку діодною 
структурою (суцільні лінії), а також в прямому напрямку (штрихові)
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(а  кут між хвильовим вектором поля і фонона), тому високо
енергетичні носії (на відміну від рівноважних) взаємодіють з 
фононами, які мають значний імпульс, що й приводить до 
зростання їх числа на границі зони Бріллюепа.

Висновки

Одержані експериментальні результати і їх аналіз 
вказують на присутність в спектрах комбінаційного розсіювання 
світла GaP ліній, зумовлених взаємодією як з довгохвильовими 
оптичними фононами (в околі точки / ) ,  так і одночасним 
випромінюванням-поглинанням акустичного і оптичного 
фонона на краю зони Бріллюена (в точці X). При електричному 
пробої поверхнево-бар'єрної структури в антистоксовій області 
з'являється інтенсивна додаткова лінія, зміщена по відношенню 
до енергії збуджуючих фотонів на ~ ЗО меВ. Співставлення 
спектрів розсіювання світла при різних умовах свідчить про те, 
що ця лінія зумовлена гарячими фононами, збуджуваними 
високоенергетичними носіями заряду в обернено зміщеній 
діодній структурі.

Автори щиро вдячні Л.С. Івасюк за систематичну 
допомогу при проведені експерименту.
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SUM M ARY

KOSYACHENKO L. А. , KABANOVA I. S . , 
SOLONCHUK I . V . , GOOTS V. V., DUTKA Yu. М.

Н О Т  PH O N O N S 
IN A GALLIUM PH O SPH ID E  DIODE STRUCTURE

The Raman scattering spectra in GaP crystal contained 
the barrier structure fabricated on the surface are described. 
Appart from the Stokes and anti-Stokes lines observed under 
zero-bias of the diode, an intense additional line (with the 
Raman shift -30 meV) excited under breakdown 
electroluminescence conditions has been revealed. Its origin is 
related to the hot phonons generated by high-energy charge 
carrucrs excited by strong electric field in the reverse-biased 
diode structure.
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УДК 621.315:535.215

ВОЛЯНСЬКА Т А., МОШКОВА Т.С., ОГОРОДНИК А.Д.,
РАРЕНКО І.М., СТРЕБЕЖЕВ В.М.

ОСОБЛИВОСТІ ФОТОЕЛЕКТРИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ 
АНІЗОТРОПНИХ КРИСТАЛІВ РАДІАЦІЙНО-СТІЙКОЇ 

ГРУПИ ІМБезД-хТезх, ПОВ’ЯЗАНІ З УМОВАМИ 
ВИРОЩУВАННЯ І СТРУКТУРОЮ

Досліджено вплив умов вирощування кристалів 
ІП4(8е3)і_хТе3х на розподіл структурних дефектів. Виявлені 
особливості фотоелектричних властивостей, пов’язані з 
переважною орієнтацією дефектів вздовж кристалографічної 
осі [001].

Кристали твердого розчину ІП4(8ез)і_хТезх мало досліджені. 
Як і ІщБез, вони фоточутливі при кімнатній температурі і мають 
високу прозорість в ІЧ-області, що дозволяє використовувати їх як 
абсорбційні оптичні фільтри і фотоприймачі (ФП). При зміні складу 
від ТщЗез до ІгцТез ширина забороненої зони змінюється від 0,62 еВ 
до 0,48 еВ. Важлива перевага цих кристалів пов’язана з особли
востями їх хімічного зв’язку. їх шаруватість сприяє виведенню 
домішок із міжшарових проміжків, приводить до “самоочищення”, 
яке не спостерігається у звичайних напівпровідниках [1]. Крім того, 
кристали групи Ап3Вт 6 належать до радіаційно-стійкої групи [2]. 
Метою цієї роботи є встановлення зв’язку між технологією 
вирощування кристалів ІП4(Без)і_хТезх, їх складом, досконалістю, 
характером розподілу структурних дефектів і деякими особливос
тями фотоелектричних властивостей.

Кристали 1Ш|(8ез)і.хТезх вирощувались методом Чохраль- 
ського з застосуванням ефекту Пельтьє. Затравки виготовлялись 
вздовж кристалографічних осей [010] та [001] при х<0,08 і вздовж 
[010] при х>0,08. Вони мали р-тип провідності при кімнатній 
температурі і концентрацію носіїв від 1014 см-3 до 5*1017 см-3 При
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зміні складу від Іщ^ез ДО ІП4ТЄ3. Перші відомості про одержання і 
властивості кристалів ІП4(8ез)і_хТезх приведені в роботі [3].

Оскільки структурна досконалість і однорідність напів
провідників мають важливе значення при одержанні на їх основі 
приладів з потрібними параметрами, проводилось дослідження 
кристалів ІП4(8е3)і.хТе3х за допомогою диференційного термічного, 
металографічного, рентгеноструктурного аналізів і метода елек
тронної мікроскопії. Показано, що найбільш досконалі кристали 
близькі по складу до основних компонентів системи ІП48ез та 
ІП4ТЄ3. При вирощуванні їх вздовж [001] на рентгенівських 
топограмах спостерігаються протяжні дефекти, орієнтовані вздовж 
кристалографічної вісі [001].

Кристали твердих розчинів, які вирощені в напрямку [010] 
(х<0,08), мало відрізняються по структурній досконалості від Іш^ез. 
Кількість протяжних дефектів менша, ніж у кристалах, які вирощені 
в напрямку [001], але орієнтація їх зберігається вздовж вісі [001], що 
пов'язано мабуть, з особливостями анізотропії внутрішньо- 
кристалічного поля в ІП4(8ез)і.хТе3х.

У відповідності до результатів рентгеноструктурного аналізу 
знаходяться також дані досліджень топографії поверхні кристалів 
ІП4(8е3)і-хТе3х у растровому електронному мікроскопі РЕМ-100У в 
режимі вторинних електронів. На поверхні сколу (100) кристалів 
ІП4(8ез)о}94(Тез)о506> які вирощені як у напрямку [010], так і в 
напрямку [001], спостерігаються протяжні дефекти у вигляді ліній, 
які видовжені вздовж [001], однак у кристалах з напрямком росту 
[010] ці лінії згруповані в окремі смуги шириною 20-30 мкм і мають 
меншу густину, ніж у кристалах, вирощених вздовж [001], де лінії 
дефектів з великою густиною розподіляються по всій поверхні. 
Встановлено, що найбільш однорідними є кристали ІЛ4(8ез)і_хТезх в 
області складу 0<х<0,10 і 0,85<х<1,00. При 0,20<х<0,70 однорідні 
кристали не отримані.

З переважною орієнтацією структурних дефектів вздовж вісі 
[001] пов'язані деякі особливості, які спостерігаються при 
дослідженні різних властивостей кристалів ІП4(8ез)і_хТезх. 
Виявлена залежність величини анізотропії механічних властивостей
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кристалів від густини орієнтованих дефектів структури і наявності 
розорієнтованих блоків. Показано також, що коефіцієнт поглинання 
ІЧ-випромінювання а  в області прозорості кристалів ІП4(8ез)і_хТезх 
залежить від умов їх вирощування і в значній мірі від орієнтації 
затравки, що також пов'язано з наявністю в них протяжних 
структурних дефектів, густина яких визначається напрямком росту. 
Менші а  отримані для кристалів, вирощених вздовж [010], які 
характеризуються меншою густиною структурних недосконалостей 
протяжного типу в порівнянні з кристалами, вирощеними вздовж 
[001].

Особливо помітний вплив структурної досконалості кристалів 
на поглинання ІЧ-випромінювання при малих товщинах зразків. Для 
кристалів ІП4(8ез)і.хТезх, вирощених вздовж вісі [001], характерне 
сильне збільшення коефіцієнта поглинання а  в області прозорості зі 
зменшенням товщини зразка (рис.1,крива1), що свідчить про 
суттєву роль поглинання в приповерхневому шарі. В зразках з 
меншою густиною структурних дефектів, отриманих із кристалів 
вирощених вздовж [010] поверхневе поглинання не суттєве, а  не 
залежить від товщини зразка у всьому інтервалі виміряних товщин 
аж до товщини <1=0,008см ( рис. 1, крива2 ).

Рис.1. Залежність коефіцієнту’ поглинання а  від оберненої товщини зразків 
При І1У=0,53 еВ ДЛЯ кристалів ІП4($Єз)о,98(Тез)о,02, вирощених вздовж 

різних кристалографічних осей: 1 -  [001], 2 -  [010].
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Максимум фоточутливості (ФЧ) фоторезисторів (ФР) і фото
елементів на основі ІгцЗез знаходиться в спектральному діапазоні 
1,6- 1.8 мкм. Застосування твердого розчину ІП4(8ез)і_хТезх дозволяє 
змістити довгохвильову границю ФЧ до 2,4 мкм і регулювати її 
положення зміною відношення компонентів ( рис.2).

' х У \\ \у \/

-  \ — Д -
\ 2.

VА  ' \
* о  і .5 2 V 4
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Рис.2. Спектральний розподіл фотопровідності для ІП4(8ез)і_хТезх різного 
складу (1-х= 0,16; 2-х=0,82) і фото-е.р.с. гетеропереходу ІщБез-ІіцТез (3).

Найбільша величина ФЧ при кімнатній температурі отримана 
для ФР, виготовлених з кристалів ІП4(8ез)і_хТезх складу 0<х<0,12.

Перевагою їх в порівнянні з використовуваними ФР з 
близькою по величині ФЧ на основі РЬ8 є мала постійна часу і не
значна зміна її при охолодженні. В порівнянні з ФП іпАб і РЬБе з 
малою інерційністю ФР на основі ІП4(8ез)і_хТезх при х<0,12 мають 
без охолодження на порядок більшу фоточутливість.

Оскільки фотодіоди з р-п-переходами вирізняються 
швидкодією і низьким рівнем шумів, ми вивчали можливість їх 
отримання на основі кристалів Ігц(5ез)і-хТезх. Для гетеропереходів 
ІгцЗез-ІічТез, а також ІП48ез-ІП4(8ез)і-хТезх використана технологія 
рідинної епітаксії відповідних сполук із розчину-розплаву в ІпВі.

При вирощуванні шарів робоча камера з графітовим 
контейнером охолоджувалась із швидкістю 0,5-1 К/хв в інтервалі 
790-740 К. Товщини шарів складали 20-30 мкм, на їх поверхні при
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орієнтації підкладок в площині (100) спостерігались морфологічні 
нерівності у вигляді подовжених сходинок, витягнутих вздовж 
напрямку [001]. Отримані гетеропереходи були фоточутливі при 
кімнатній температурі. Найбільше зміщення ФЧ в довгохвильову 
область спектра отримане при нанесенні шару р- ІщТез на підкладку 
п-Іщ8ез (рис.2, крива 3).

Так як кристали ІП4(Без)і_хТезх є анізотропними, дослідження 
їх фотоелектричних характеристик повинно проводитись з ураху
ванням впливу розподілу структурних дефектів і орієнтації зразків. 
Показано, що зміна структурної досконалості кристалів при 
вирощуванні їх вздовж осей [010] і [001] приводить до зміни ФЧ 
виготовлених із них фотоприймачів. Більша ФЧ досягається при 
рості кристалів вздовж [010].

В зв'язку з чітко вираженою орієнтацією структурних дефектів 
в площині ( 100) необхідне порівняння характеристик зразків, 
вирізаних вздовж різних напрямків. ФР, які виготовлені із кристалів 
з х<0,12, з великою ФЧ при кімнатній температурі, характе
ризуються незначними шумами, які мало відрізняються для зразків, 
орієнтованих вздовж осей [010] і [001]. Однак, при охолодженні до 
-60°С спостерігається значне зростання шуму з ростом напруги 
зміщення для ФР, орієнтованих вздовж [010], коли струм проходить 
в напрямку, перпендикулярному розміщенню протяжних струк
турних дефектів (рис.За). Температурна залежність напруги шуму 
для ФР на основі ІП4(8ез)о598(Тез)о.02 різної орієнтації показана на 
рис.Зб.

Для зразків, вирізаних вздовж [010], отримано більш помітне 
зростання шуму при (-20 - -60)° С. Для них також отримане більше 
зростання постійної часу т при охолодженні. На основі цього 
зроблено висновок, що ФР, які працюють в умовах, коли можливе 
охолодження нижче 0°С, повинні бути виготовленими таким чином, 
щоб протікання струму співпадало з напрямком вісі [001].

Результати дослідження свідчать про необхідність врахування 
особливостей розподілу структурних дефектів в анізотропних 
кристалах ІП4(Без)і_хТезх. Встановлення їх зв'язку із умовами виро
щування кристалів, дозволяє керувати їх властивостями, змінюючи 
їх в напрямку, необхідному для оіримання фоточутливих елементів 
з потрібними параметрами.
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SUMMARY

VOLYANSKAJA Т А.. MOSHKOVA T.S., OGORODNIK A.D.,
RARENKO Ї.М., STREBEZHEV V.N. 

THE PECULIARITIES OF PHOTOELECTRIC PROPERTIES 
OF ANYSOTROPIC CRYSTALS OF RADIO STABLE GROUP 

In4(Se3)i-xTe3x, CONNECTED W ITH GROWTH CONDITION
AND STRUCTURE 

The influence of growth conditions of ІП4(8ез)і-хТезх crystals 
on the structure defects distribution have been investigated. 
Peculiarities of photoelectric properties that connected with 
majority defect orientation along crystallographic axe [001] are 
determined.
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залежність шуму від температури (Ь) для зразків, орієнтованих вздовж осей 
[001]-1 і [010] - 2.
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