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У Д К  539.101 : 538.3

КОНСТАНТИНОВИЧ А. В.

КЛАСИЧНА ТЕОРІЯ ВИПРОМ ІНЮ ВАННЯ ЕЛЕКТРОНА
І. ПОТУЖНІСТЬ ВИПРОМ ІНЮ ВАННЯ СИСТЕМИ 

ЕЛЕКТРОНІВ, ЯКІ РУХАЮТЬСЯ ВЗДОВЖ ДОВІЛЬНОЇ 
ТРАЄКТО РІЇ В ІЗОТРО П Н О М У ІДЕАЛЬНОМУ 

ФЕРОДІЕЛЕКТРИКУ

Методом сили самодії Лоренца знайдені вирази 
спектрально-кутовото та спектрального розподілів по
тужності випромінювання системи електронів, які руха
ються вздовж довільної траєкторії в ізотропному ідеаль
ному феродіелектрику. Розглянуто випадок руху електро
нів вздовж спіралі.

У даній роботі методом сили самодії Лоренца досліджено 
спектрально-кутовий та спектральний розподіли потужності 
випромінювання системи N  електронів, які рухаються вздовж 
довільної траєкторії в ізотропному ідеальному феродіелектрику. 

Функції джерел N  електронів мають вигляд:
N _ N

1 ( 7 ’ 1) = Х ^ ) р 1 ( г , 1 ) ,  р ( м ) = 2 > і ( ї д ) ,  ( 1 )

1 = 1  1 = 1

де р ! ( і : ) = е б ( г —г ,^ ) ) .  (2)

Тут ~ густина струму, р(г, ^ -  густина заряду.

Закон руху та швидкість 1 -г о  електрона визначаються спів
відношеннями:

Г 1 ( 0  = ? р ( 1 +  А і і )  = х р ( 1 +  А і і )  і + У р ( *  +  А і 1 + 2р О  +  А і і ) к ,  (3 )  

У  (і) -  Ур(і +  ДІ,) -  Ух(і + Д і , ) ї + у  ( і + ДіЦ ]  + У2(і + Д і ,) к . (4)

Середня потужність випроміїповання системи електронів 
визначається через власні потенціали у вигляді:

З



л  І Т Л - /  ч<ЗА*(?,і) \ 5ф*(?,0
<  /<*'/{ І(г- -  р( '• •)— а Г

-Т  V І

сіг ,(5)

де ф55-  і А 5 -  відповідно скалярний та векторний потенціали. 
Власні потенціали визначаються через напіврізницю запізню- 
ючих та випереджаючих потенціалів [1-3]:

ф* =і | фге‘ _ ф - * ) .  А 5 = 2 ( л ге‘ -  А 8(Ь). (6)
Використовуючи власні потенціали, одержані в робочі [2], 
функції джерел (1)-(4), після деяких перетворень спектрально- 
кутовий розподіл середньої потужності випромінювання системи 
N  електронів набуває вигляду:

Р ^ ас1 =  С Іігп —  | с И  / с і ї '  / с і о з  /  d ф J s i n 0 d 0 ц ( f f i ) n ( c o ) c ^ ) 2 х
4 т іс 3 Т-*»2Т_т _оо о 0 0

оо ос 2л; 7С

ХСОБ<

ХСОБ

^ с о  5ІпЄ[с08ф(хр (і)  -  Хр(і')) + 5ІПф(ур(і)  -  Ур(г')) | 
с 1

— а>со8 0 ( г р ( і ) - г р ( і ') )1  х

п (“)
N

Де М т)= £ со5{ю(Аіі - АІк))
1,к=1

(7)

(8)

Проінтегруємо вираз (7) по ф, використовуючи співвідношення 
для функцій Бесселя цілого індексу [4]:

271 ґ-і-----------N
|  сс^асоБ ф  + Ь з іп ф ^ ф  = 2п ] () \у1іх2 + Ь 2 1, (9)
0

годі
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X) XI
P N d = - — J lim —  Jdt Jdt'Jd®  J s in e d e o )2 n(a)n((o)2wc T->oo2T

f
~T - »  О

SN ( o > ) J o | s i n e / ( x p ( t ) - Xp( t ') ) 2 + ( y p( t )~  yp( t » 2 j

^ < D C O S e ( Zp( t ) - Z p ( t ') ) } x

xcos
n (®)

(10)

Проінтегрусмо в (10) по 9 ,  використовуючи співвідношен
ня для функцій Бесселя [4]:

2 s i n i s a 2 + Р2
J d 0  sinG J o ( a s in 0 ) c o s ( p c o s 0 ) =

V«2+p2
d o

годі спектральний розподіл середньої потужності випромінюван
ня системи електронів, які рухаються в ідеальному феродіелек- 
ірику, набуває вигляду:

p £ f d =  е lim jd t J dt'Jdco оз|i(ffl)cosco(t-t')SN(ffl)x
-T  -oo о

00 00

rcc2 T -»»2T

n(o)
sirn ю|Гр(і)-гр(ґ)|

У О )У(І') (12)
М О ~ гр(1')і '  4 п2(со)

Формули (7), (10) та (12) визначають спектрально-кутовий та 
спектральний розподіли середньої потужності випромінювання 
системи електронів, які рухаються по довільній траєкторії в 
ізотропному ідеальному феродіелектрику.

Якщо ж електрони розподілені вздовж траєкторії
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рівномірно, тобто
Ді, = Лі І, (13)

го для фактора когерентності будемо мати співвідношення 
N

Х с° 5 { шЛі( , - к ) }  • ( | 4 )
І,к = І

Використовуючи співвідношення для сум [4], знайдемо
гГ N

S n (Q>)=sin A t©
N . - 2 Гі А Лsin - A t ©  

V2
( 15)

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

П ( і ) ~  го со® (і) »0+ г о«ІПЧ'ДО]0 + У|| ^ ^ к 0 , (16)
со0

d r ,(t )
V ,(t)=  — , v |/ ,(t)-o )o t + V i, r0 = Vx ca0 , ю 0 = с е В є  '.(17)

Туї Є = С д |р ^ + Ш ^ С 2 , У|_ —, У ||-  компоненти швидкості,

у  І -  початкова фаза 1 -г о  електрона, р - ,  є-ім п уль с і енергія 
електрона, Є— і ш 0 -  заряд і маса спокою електрона.

З урахуванням співвідношень (16)-(17) спектральний роз
поділ середньої потужності випромінювання (12) у випадку 
системи електронів, які рухаються вздовж спіралі в ізотропному 
ідеальному фєродіелектрику, набуває вигляду:

2 оо оо ґ  ( \ \
ласі

71С ‘
Jdo) со p (co)Sn(co) J d x  sin  -co r i(x )  ц !( x ) x

—00

x co s (шх) cos  (со 0 xj + vfi -
. n » _

(18)
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Для системи електронів, які рухаються вздовж спіралі у вакуумі
при A t = Дії/ / о  о = 2tc/ ( N cdo) співвідношення (18) переходить
у вираз потужності синхротронного випромінювання, отрима
ний в роботі [3].
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SUMMARY

KONSTANTINOVICH А. V.

CLASSICAL THEORY OF ELECTRON RADIATION.
I. THE RADIATION POWER OF SYSTEM OF ELECTRONS 
MOVING ON ARBITRARY TRAJECTORY IN ISOTROPIC 

PERFECT FERRODIELECTRIC
The expressions of spectral and spectral-angular distribu

tions of the radiation power of system of electrons moving on arbi
trary trajectory in isotropic perfect ferrodielectric are obtained 
using Lorentz's self-action method. The case of the electrons 
moving along the spiral is studied.
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КОНСТАНТИНОВИЧ A .B ., МЕЛЬНИЧУК C .B ., 
КОНСТАНТИНОВИЧ I .A ., ЖАРКОЙ В. П.

ОСОБЛИВОСТІ СПЕКТРУ ВИПРОМ ІНЮ ВАННЯ  
СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОНІВ, ЯКІ РУХАЮТЬСЯ В 

ІЗОТРОПНОМ У ІДЕАЛЬНОМУ ФЕРОДІЕЛЕКТРИКУ

Методом сили самодії Лоренца досліджено особли
вості спектру випромінювання N електронів, які рукають
ся вздовж спіралі в ізотропному ідеальному фероді- 
електргасу. Проаналізовано роль ефект>' Доплера та ефек
ти пepqю з поділу випромінюваної енергії.

У даній роботі методом сили самодії Лоренца досліджено 
спектр випромінювання системи N  електронів, які рухаються 
вздовж спіралі в ізотропному ідеальному феродіелектрику.

Густина струму і ( їД )  та густина заряду р(?Д) системи N

електронів мають вигляд:
N _ N

К ї д Ь Е З Д р і О М ) ,  р ( г ,  і )  =  £ > , ( ? ,  і ) ,  ( і )

1=1 1=1

де Р і ( 0 = е 5 ( г -  т і ( 0 )  (2)

Якщо вектор індукції магнітного поля В | |0 2 ,  тоді радіус-вектор 
і швидкість 1 -г о  електрона визначаються співвідношеннями:

Гі (і)  = г 0 сов Ч'ДЧ і + г 0 Біпм/і(і) і + У ||  (3)

У 1 (9 = ® 0 *  + У1. (4)

Тут ro^Vj^raQ1, ш 0 = с е В є  є = с ^ р Ч і ^ с 2 , Vx - ,  Vj|

8



компоненти швидкості, у |-п о ч а т к о в а  фаза 1 -г о  електрона 
р ~ ,  є -ім п у л ь с  і енергія електрона, Є -  і ш0 -  заряд і маса 
спокою електрона.

Середня потужність випромінювання системи N елект
ронів визначається виразом

ргасі _
Р К  -

г  1 Т . г Г т /-  ч З А 8 (г ,і)  .0 ф 5 (г ,і)

Л і г  И [  ) <г' , ) ^ Г 2 - р(г', ) - ? Л ] <1ї
(5)

Тут А 5 ( г, і) та ф 5 ( ? д ) -  відповідно векторний і скалярний

потенціали, які визначимо через напіврізницю запізнюючих та 
випереджаючих потенціалів [1-3].

Після деяких перетворень середня потужність випромі
нювання системи N  електронів, які рухаються вздовж спіралі 
в ізотропному ідеальному феродіелск грику, набуває виглядч :

2 «З 00 л
" пк1 с |  сіх|<ісо |$ іп 0 с1 0  р (ш )п (© )© 2 8^(со) хN

2кс' -оо О О

С и 0 V 2 . ) )

\  ґ
СОБ 4 “ )

X СОБ {сох} і У х  С сЦ о о х} +  у 2  -

ч С 

2

со УцсобО х

N
де 8 и ( ® ) =  X  сов 

1,к=1

со

СО о

п (ю) 

(ч> 1 -  V к )

(6)

(7)

У співвідношенні (6) врахована парність функцій є(со), рі(со) 

та п(со).

Використаємо ряди по функціях Бесселя цілого індексу [4]

в іп а) = Ід
,\ 00

1X1=1

/  \

.1 )
С05;(2 т а ) (8)

9



га інтегральне представлення для дельта-функції

И1И
2л

І 00
6 (а )  = —  /  dxexp{iаx)/ тг *

(9)
-0 0

Тоді для середньої потужності випромінювання системи 
електронів, які рухаються вздовж спіралі в ізотропному  
ідеальному феродіелекгрику, отримаємо такий вираз:

2 оо я

Т * Л -  £  |с іш  ц(ш )п(ю)со2 |  s in 0 d 9  8^ (со) х
с ш = -оо  о

хб ю
п (» )

Ум СО5 0 т ю  о

У ± + V,? -  с
п п

->т(я)

ДЄ
п(ю) (о Я = У±~ ^  — Біпв.

( 10) 

(11)
с © 0

Якщо ж електрони розподілені вздовж спіралі рівномірно,
таким чином, що кут між двоТиа сусідніми частинками

Уі+1 -І |/ | = Д ф , (12)
то для фактора когерентності будемо мати співвідношення

Н ( т
— А ф ( і- к )  . (13)
®о

'ЕС05!
1,к=1

Використовуючи співвідношення [4] 
N

5Іп(кх) = 5ІП
к = 1 

N

( N  +  1 >1 . \ Г х ^
-------- X вігі ---------- с о бє с -

V 2 ) і 1 2 І
К 2 )

к = 1
знайдемо фактор когерентності

10

СОБ
Гы +  1 '

--------X 5ІП С08ЄС
V 2 >1 V 2 у І2у

(14)

(15)



О I\ ■ 21 N ® і • -21 ' . Ш 1sN(«)=sin hrA(f>— sin 'ї л<р— ■ <іб)
V 2  ( D 0 J  v 2  c o o  J

Для системи електронів, які рухаються вздовж спіралі, 
при Aop = 27 t/N  співвідношення (16) переходить у вираз, 
отриманий в роботах [3, 5].

З рівняння (10) випливає, іц<5 у випадку руху системи 
електронів по колу в середовищі, їхній спектр випроміню
вання є дискретним навіть при виконанні умови випроміню
вання Черепкова [6]. При Уц < с /  п(со) ці дискретні гармоніки

розширюються в смуги, межі ЯКИХ, (О™ і со™ є відповідно1UJLII Шал»
розв'язками рівнянь [6].

г п(оо)  ̂ : f  п(со) 4
-  V i I I - m c o n  =  0 .  со 1 — —со 1 + ——  Vi I I — ГП СО о

V С " )
- v „ - m o o  = 0 .  (17)

Розширення дискретних гармонік у смуги при наявності скла
дової швидкості У | зумовлене ефектом Доплера.

Фактор когерентності в середовищі характеризує пере
розподіл випромінюваної енергії по гармоніках [3,5]. Частоти 
випромінювання визначаються 8 -функцією. Проте, фактор 
когерентності накладає додаткові обмеження і ряд гармонік 
не буде випромінюватися, хоча 8 -функція й дозволяє 
випромінювання таких частот. Із співвідношення (10) при 
Д<р=27іЛЧ випливає, що на частотах ©=©о, ©=©о,..., ©=(N-1)000 
випромінювання відсутнє, а на частоті ©=N ©0 потужність 
випромінювання в К 2 разів більша, ніж для окремого 
електрона.
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SUMMARY 

KONSTANTINOVICH А. V., MELNYCHUK S. V , 
KONSTANTINOVICH I. A., ZHARKOY V. Р

THE PECULIARITIES OF RADIATION SPECTRUM OF 
SYSTEM OF ELECTRONS MOVING IN ISOTROPIC 

PERFECT FERRODIELECTRIC
The peculiarities of radiation spectrum of N electrons 

spiraling in isotropic perfect ferrodiclectric are studied using 
Lorentz's self-action method. The role of the Doppler effect and 
the effects of redistribution of radiated energy arc examined.
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УДК 517,938

ГОР ЛЕЙ П М . В01НИЙ М В , САД0ВН1К О В

ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ПЕНЛЕВЕ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ 

ДЕЯКИХ ФІЗИЧНИХ ЗАДАЧ

За допомогою методу Пенлеве знайдені аналітичні 
розв’язки систем нелінійних диференціальних рівнянь, що 
описують відпал точкових дефектів у кристалах та обертовий 
рух твердого тіла.

Відомо [і], що динаміка багатьох фізичних сисзем описується 
нелінійними диференціальними рівняннями Для їх розв'язання 
існують добре розроблені чисельні методи. Проте в багатьох 
випадках бажаним є аналітичний розв'язок системи диференціаль
них рівнянь. Одним з методів одержання таких розв'язків є метод 
Пенлеве. Суть його полягає в наступному.

Як відомо [2], диференціальне рівняння в часткових 
похідних

(де К -  нелінійний оператор, індекси І та X означають відповідно 
похідні по часу та координаті) володіє властивістю Пенлеве, якщо 
його розв'язки однозначні в околі нсхарактеристичних рухомих 
сингулярних многовидів. Тобто, якщо сингулярний многовид 
визначений як

(1)

(2)
то в околі многовиду функція

00

(3)
j= o
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є розв'язком диференціального рівняння в часткових похідних (І), 
де £Уо ^ 0 ,  Н і  = и с аналітичними функціями і

(X - від'ємне ціле число.
Пенлеве-гест по суті складається із насту пних трьох етапів:

а) визначення величини а  у формулі (3) в околі сингулярного 
многовиду (2);

б) визначення ступенів, в яких довільні функції ф входять в (3);
в) перевірка того, що існує достатня кількість довільних 

функцій без введення рухомих критичних многовидів.
Далі слідує обмеження розкладу Пенлеве (3) на доданку 

рівня константи, тобто:

и  = и 0 (р~ м  + и і(р ~ м+1 + . . .  + и м  (4)

і знаходження коефіцієнтів С/у (У — 0 ,...,Л ^ ).

Метою даної роботи є знаходження аналітичних розв’язків 
деяких, важливих з фізичної точки зору, задач за допомогою методу 
Пенлеве.

1 Модель відпалу точкових дефектів

Відомо [3], що найкращими характеристиками серед 
сонячних елементів володіють монокристалічні матеріали (кремній, 
телурид кадмію та ін.). Це відображається на високій вартості таких 
елементів і, як наслідок, відсутності їх широкого промислового 
виробництва. Потенційно низьковартісним є напівпровідниковий 
полікристалічний матеріал. Однак його властивості значно 
погіршені із-за наявності структурних дефектів (різного типу 
точкові дефекти, границі зерен, дислокації та ін.). Для покращання 
параметрів сонячних елементів на базі полікристалів широко 
використовується відпал структурних дефектів.

Модель відпалу дефектів, що описує кінетику взаємного 
знищення вакансій і міжвузлових атомів для випадку утворення 
подвійних і потрійних міжвузлових атомів, у безрозмірних змінних 
має вигляд [4]:
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V, =  - IV ,

:2і( = - і у - а і  

и ( = ^ а і 2 -  Р і й ,  

* , =  рій,

(1 1 )

де

м  =
/•

ДГіГ / 4 Г

1-
м’ - а - К '

- ,Р  =
К ,

(12)

КуТ’“ Ку'г  Ку ’
Г  - характеристичний час; , / ,  /  2 ,  /  3 - відповідно концентрації 
вакансій, моно-, подвійних і потрійних міжвузлових атомів;

- кінетичні коефіцієнти, пропорційні відповідним

частотам перескоків атомів.
В [4] знайдено розв'язок системи (1.1) за допомогою ЕОМ. 

Легко показати, що метод Пснлеве дає змогу знайти аналітичний 
розв'язок системи (1.1)..

Будемо шукати розв’язок тільки перших трьох рівнянь 
системи (1.1), оскільки вираз для М? може бути знайдений 
безпосереднім інтегруванням по часу добутку функцій и  та / 
Згідно методу Пенлеве представимо функції \%/,И многочленами:

ч  = х 0 (р ~ Х +  УІ5

і =  і0<р 1 +  

и =  +  « 1 .

(1.3)
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рівнянь
Підставляючи (1.3) в (1.1), одержимо наступну систему

-  \'0<Р, =  - /0 ^ 0 ,

у0 / =  - / 0 у1 - , 1 у0> 

у1/ = - / 1уЬ

-  '0  <Рі =  - ' 0 У0 ~ а і 1 ~ Р  ‘0и 0 ’

кн = ~'оуі -  *іуо -  2 а /0*1 ~~ Рі§и\ -  А мсь (! 4)

і у  = - а і \  - Р к и \- ' 1 УЬ

- « о Р і  = | « /о ~ Р ' о и о ,

и0і =<хі0і1-  Р і0щ -  Ріхи0,

и и  = ^ а і \ ~ Р ' \ Щ -

Розв'язуючи ( і .4), матимемо вирази для Рд, УІ§ ,/]
/  п \а[5 і аері

у0 =  (Рі

VI =

1 - а -

1

2
1 - а

2 ( / ? - 1 )  

а [ і

. «о = . 'о =  4

\

а
2(р)  

1
П  =  — —

(1.5)

гу = - ^
1 (р1 4 ( /?  - 1 )  ’ 2

а також рівняння для визначення функції :

<Рш 3  <ри 

<Ри 2  (р1
(1.6)
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Розв'язок (1 6 ) мас наступний вигляд [5]

^ с2
<Р = С \ + - —г г  (17)

І +  С 3

д е С ] ,С 2?^ З " постійні інтегрування, які знаходяться із початкових 
умов. Підставляючи (1.7) в (1.5), остаточно отримаємо

еф Л 1
V = 1 - а

и  =

ч
а

2{Р ~ 1)J(* + С 0) 
1 1

і =

де

2(А -1)(/ + С0) ’ (* + С0)
С2с0 = с3 +
с

( 1.8)

(1 .9 )

Використовуючи тепер (1.8), легко показати, що вираз для 
И* має вигляд:

а /З
w  = ( 1.10)

4
00

2 ( / ? - 1 ) ( /  +  С 0 )

е̂ у  - деяка константа.
Безпосередньою підстановкою можна переконатися, що (1.8), 

^ 1 .1 0 )  є загальним розв'язком системи (1.1). Для отримання
О^асткового розв'язку необхідно визначити константи С д і у  із
чЛючаткової (1=0) умови:

/= 0  ~  *0 • w  t= 0 = w 0- (111)
Отже, (1.8)-(1.11) є повним аналітичним розв’язком системи 

(1.1), який враховує закон збереження кількості часток :
і  +  2 и  +  3 w  -  v  =  3 /  =  c o n s t . (1 .12 )

Якщо система (1.1) досягає рівноважного стану ( /  —> оо), то 

згідно (1.8), (1.10) ма^мо:



^ / —>00 ~  ( —>00 ^|/~>00 ^  * "^1 /—>00 У  •> О  13)

гобго всі точкові дефекта, крім потрійних міжвузлових атомів, 
взаємно анігілюють. Одержані аналітичні розв'язки (1.8), (1.10) 
повністю відповідають результатам чисельних розрахунків [4].

2.Система Ейлера

Обертовий рух твердого тіла у рухомій системі координат 
описується наступною системою рівнянь Ейлера у безрозмірних 
змінних [6]:

СО 1 =<2] -  (3\Сй2(От>,

(02  =  (*2 ~  Р і со\ С03?

СОЗ =  (Х \ -  Р з ( 0 \ ( 0 2 -

(2 .1)

де

ССі =
І І  ~ \ м хм 2м ъ

А  =

0 2 = - ^ , &  =

/ .  ’ 
/ , - / 1

(2 .2)

І '  ІЗ  _  2_

2 ^3її3̂
а /у - головні моменти інерції, М у - моменти сил.

Існують різні часткові розв’язки (2.1), головним
припущенням яких є рівність нулю однієї із величин /3у (див.,
наприклад, [6]). Покажемо, що використання методу Пенлсвс дає 
можливість отримати частковий розв’язок (2.1), коли всі величини

Рі*0 .
Легко показати, що стаціонарний розв’язок (2.1) задовольняє

умові;
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й > ?а , і а 1а 2а 3

Р і V
=  сот і (2 3)

Тоді нелінійна система рівнянь відносно збурень Дб)^ 
матиме вигляд:

Д 691 = Дй>2 + С02̂а>2 + Ааь&а̂

&а>2 =  - ^ ( ( У з  Дй>і +©і°Д<Уз +  Д<У]Дй)з

0

(2.4)

Д (УЗ =  —/ ? з ( й > 2  Дй>! + <Уі° Дй>2 +

Характеристичне рівняння, що відповідає лінеаризованій 
системі рівнянь (2.4),

5 3 -

V

А - А 8 + 21
а 2 а 3 ) 1

А + А + А -
7 2 2ах а 2 <*3

у частковому випадку

Р \ _ Р і _ Р з _  „  6)
2 ~  2 ~  2 ~  ( 2 ' 6 )(Х\ # 2 « з

має наступні корені: 5} =  5 2 =  л/я,*$з =  —2 у[а . Згідно з

критеріями стійкості [7] стаціонарні розв’язки (2.3) є нестійкими.

Використовуючи методологію методу Пенлеве легко
показати, що максимальна степінь полінома (3) для системи (2.4) 
рівна СС — — 1. Це означає, що розв’язки (2.4) будемо шукати у 
вигляді:

Д<У/ =• и 0 і <р~1 + 1Гц (2.7)
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Виявляється, що в наближенні (2.7) система рівнянь (2.4) є 
сумісною тільки при виконанні умови (2.6). При цьому рівняння, що 
визначає функцію (р , наступне

л
<Ри_ 1

/  >4 .

-2 -У -
~  2

Я2 л /а 2 /?і/?2 /?з

Загальний розв'язок (2.8) має вигляд [5]:

(р = Со + [С\-С2 ехр(Л/)]“ \

(2 .8)

(2.9)

ДЄ 6=±24 | М а .

Постійні інтегрування Є д  ,С ] та С 2 знаходяться із початкових 
умов. Враховуючи, що при цьому

й$і Р т

Р хР і Р ї

І Р і У и 0

І у І Р і Р і Р з Ф і
-  (О

(2 .10)
легко з використанням (2.7) та (2.9) рішення вихідної системи 

рівнянь (2.1) отримати у вигляді:

щ  = 1 Й

ґ
(рі_ т

1 РхРіРт,, < р 2 (Рі
(2 .11)

Отже, при умові виконання (2.6) система рівнянь Ейлера має 
нестаціонарні розв’язки (2.11), які засвідчують однакову зміну 
відносних кутових швидкостей з часом. Вирази (2.9) та (2.11) дають 
також можливість перевіряти точність числового рішення системи 
(2.1).
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SUMMARY

GORLEY P.M., VOZNY M.V., SADOVNIK O.V.
USE OF PAINLEVE METHOD FOR SOLUTION 

OF SOME PHYSICAL SYSTEMS

The analytic solutions of the systems of nonlinear 
differential equations, which describe annealing of the point 
defects in crystals and solid body rotating, are obtained using 
Painleve method.
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УДК 621.315.55
РОЖДЕСТВЕНСЬКА М.Г

ГЕРМОДИНАМІЧН1 ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ЕЛЕКТРОНІВ ТА ДІРОК У ТЕЛУРІ

У даній роботі показано, що коректне врахування 
анізотропії та непараболічності законів дисперсії електронів і 
дірок у телурі дають змогу пояснити дірковий тип провідності 
цього матеріал}'.

Телур можна віднести до модельних напівпровідників з дірко- 
вим типом провідності, досить добре вивченою зонною структурою 
та суттєво анізотропними і непараболічними спектрами енергії

носіїв Е( к ). При цьому властивості телуру детально досліджені в 
області домішкової провідності, а в області власної провідності 
фізика процесів переносу в необхідній мірі поки ще не з'ясована. 
Зокрема, немає пояснень виключно діркової провідності даного 
напівпровідника, наявності подвійної інверсії коефіцієнта Хола та 
ін. У даній роботі досліджується вплив анізотропії та непара
болічності законів дисперсії електронів і дірок в телурі на 
термодинамічні характеристики цього матеріалу в наближенні 
одного та двох діючих акцепторних рівнів.

Відомо (див., наприклад [1]), що дисперсійні співвідношення 
для носіїв верхньої валентної зони Н 4 та двох нижніх двічі 
вироджених ЗОН провідності # 6  1,2 телуру (у випадку енергій носіїв, 
значно менших енергії спін-орбітальної взаємодії) мають вигляд:

Е Н 4 ( к  ) =  Вк 1 + Ак і  -  Е 0р, (1)

Е Нб] 2 ( к )  = С к [  + П к*  ± ^ № к ^  + М 7к {  + + Е 0п , (2)

де к± = -^кі + к2у та кг - компоненти хвильового вектора в

напрямку, перпендикулярному та паралельному гексагональній вісі 
С з кристалу, відповідно; Е8 - ширина забороненої зони; А, В, С, Д  М,
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N, S, A2, Eon Eop - постійні, значення яких приведені в [1,2)
Користуючись дисперсійними співвідношеннями (2) та 

методикою, наведеною в [3], можна показати, що вирази для 
густини станів електронів у телурі мають вигляд: 
а) у випадку верхньої зони провідності

N„2(E )=  1 *
2л2С ІБ

_'{Е0п + ‘JE0n~@

(3)

б) у випадку нижньої зони провідності

"п ,< Є ) о ^ 0п = 2J cJB в
2 4 Е0п~®

In 'ІЕ  + ̂ £о„ - 0
S e - J e^

" " « • W - т р Ь ї ї '

уіЕ7 + уІЕ'0п + “
6>

Ч Е о п - е
In уіЕ + -JEqjj 0   ̂ yjEQn + ^Е()п О

‘>Ге ~ yjEon ^  Eon -  УІЕ0П 0

;(4)

(5)

де введені наступні позначення:

(9 = А /2 /Г^СЛ (6)E ' = E H 6 i 2 ( k ) - E g - E 0n

З (5) видно, що при £* = Еоп- 0  густині станів електронів 
нижньої зони провідності притаманна особливість ван-Хова [4].

Густина станів дірок верхньої валентної зони телуру 
описується виразом [1].

N p (E)=  *
2тг2 BS

І (1 Е_

Eon
і a {eqp Е) ' 1 - І

$ І
Е

Е0і
-1

(7)

де а (еор -  е ) - функція Хсвісайда, а також прийнято позначення

$ = 2Д2А / 8 2 . .
Розглянемо область біполярної провідності телуру, в котрій
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концентрації електронів п та дірок р  с исвиродженими (область 
високих температур) У цьому випадку' з врахуванням виразів (3)45) 
на основі стандартної методики знаходження п та р  |3 | легко 
показати, що концентрації електронів нижньої та верхньої зон 
провідності, а також дірок верхньої валентної зони задаються 
виразами:

JJ~Eg З ~ ^0" З
- с  ь г  м  V  ■

,не'  2л2с 4 о ІНЄ”  2нев (8)
-р
кпТ Д2к0Т т 2 _ ,  - .

Р ~ е 7 І  рнев • пі ~  Р( п1нев ^  п2чев ) — р  п .
2п~ В 5

У формулах (8) введені позначення: п, -  власна концентрація 
носіїв, І]нев, І2нев та 1рнев - інтеграли, вирази для яких в даній роботі не 
наводяться через їх складність.

В області високих температур у наближенні одного діючого 
повністю іонізованого акцепторного рівня з концентрацією 
рівняння електронейтратьності можна записати у вигляді [3]:

р -  п = Иа (9) 
Підставляючи (8) в (9), одержуємо насту пне рівняння відносно 

приведеного хімічного потенціалу р ^ р /к о Г -  - І п х \

ах2 + Ьх + с = 0,  (10)

7 І р н е в !  и ~  І Уа> °  7 і—
2п2В5 2л2СІГ>

Яоп
ї ї  + 1 7 Є 1Інев т 12нев1 • (11)

У випадку двох діючих акцепторних рівнів, один з яких (А^) 
повністю іонізований, а інший (Уа2) характеризується енергією 
активації Еа та фактором спінового виродження р, аналогічно до (9), 
(11) матимемо:

р  -  п = #« ,+  7 ^ /(1  +/Зехр((Еа-р)/к0Г)У, (12)

fa 3 + gx 2 + Их + І = 0 , (13)
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де

V
V /

/ = _еV
2л 2с Л>

\ У

Розв'язки рівнянь (9), (12) для обох моделей діючих рівнів та 
невиродженої статистики носіїв дають можливість дослідити 
залежності хімпотеншалу і концентрацій носив від температури, які 
представлені на рис. 1 та рис.2.

При розрахунках температурна залежність ширини заборо
неної зони телуру в інтервалі температур 0<Т<300 К вибиралась 
згідно [5], а при Т>300 К -  у відповідності з [6]. Було прийнято, що 
фактор спінового виродження р = 20.

З рис. 1 видно, що різниця між однорівневою та двох- 
рівневою моделями при вибраних значеннях параметрів є незнач
ною При цьому величина різниці із збільшенням концентрації 
акцепторів зменшується. Подібна ситуація має місце і при інших 
співвідношеннях між Л ,̂ N 01 та

Важливо, що чим менша концентрація акцепторів, тим при 
меншій температурі хімпотенціал стає більшим за півширину 
забороненої зони, що в певній мірі є свідченням переходу до власної 
провідності. Якщо ж >1x1023 м'3, то хімпотенціал в усьому 
досліджуваному інтервалі температур задовільняє умові //*<£^*/2, 
яка відповідає домішковій області провідності. Характерно також, 
що на всіх кривих залежностей //*(7) спостерігається максимум, 
який із збільшенням концентрації легуючої домішки стає більш 
пологим і зміщується в сторону вищих температур.
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Рис. 2. Температурні залежності 
концентрацій дірок р(1), електронів 
п(3) та власної концентрації носіїв 
Пі(2) у телурі для випадку дво.х- 
рівневої моделі при N01^5,5 Х І 0 21 м 3, 
N02=1x1 0“ м 3.

На вставці: залежність логарифма 
концентрацій від температури .

Рисі. Температурні залежності 
приведених півшириии забороненої 
зони (крива 1) та хімпотенціалу в 
телурі при різних концентраціях 
акцепторної домішки (У випадку од- 
норівневої моделі: 2 -  Ма=1х1Сґ° м 3,
З - N(1=1x1021 м'3, 4 - N0=1 х К ? м 3у 5 -  
N0=1 х1(/3м 3\ у випадку двохрівневої 
моделі -  штриховані криві при 
N0 , = N0 , Nа2= N 0 /5 ).

Криві на рис.2 свідчать, що при врахуванні реальних законів 
дисперсії енергій електронів і дірок (формули (1),(2)), концентрація 
дірок при довільних температурах більша сумарної концентрації 
електронів двох нижніх зон провідності. Це означає, що у 
відповідності до експериментальних даних телур аж до температури 
плавлення залишається напівпровідником р -типу [1].

Із вставки на рис.2 видно також, що для вибраних параметрів 
при Т<250 К концентрація дірок у телурі дуже слабо змінюється з 
температурою, в той час як концентрація електронів та власна 
концентрація носіїв майже експоненційно зменшуються із
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зменшенням температури. Така ситуація спостерігається також для 
інших концентрати легуючої домішки (тільки дія інших інтервалів 
температури), характерна дія домішкової області провідності [3] і 
узгоджується з результатами експериментальних робіт (див 
наприклад, [1],[7]).

Таким чином, коректне врахування непараболічносп та 
анізотропії законів дисперсії носіїв у телурі дало можливість 
пов’язати виключно дірковий тип провідності цього матеріалу з 
особливостями його енергетичного спектру.
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SUMMARY

ROZHDESTVENS’KA M.G 
THE THERMODYNAMIC CHARACTERISTICS OF THE 

ELECTRONS AND HOLES IN TELLURIUM

In the given paper we have shown that taking into account 
anisotropy and non-parabolicity of dispersion laws for electrons 
and holes in the tellurium make it possible to explain p-type 
conductivity of this material.
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УДК 539.107.45

ТКАЧУК П.М.

ДОСЛІДЖЕННЯ СЕНСОРІВ 
ГАМА-ВИПРОМІНЮ ВАННЯ НА ОСНОВ! ЛЕГОВАНИХ  

ХЛОРОМ КРИСТАЛІВ СсІТе

Проведено дослідження неохолоджуваних спектро
метричних сенсорів гама-випромішовашія на основі моно
кристалів компенсованого хлором телуриду кадмію, отри
маних вертикальним методом Бріджмена. Показано, що 
при оптимальних значеннях товщини чутливої області та 
робочої напруги енергетична роздільна здатність сенсорів 
не пq:>eвищyє 2% в діапазоні енергій 60-1300 кеВ.

Твердодільні сенсори ядерного випромінювання знайшли 
широке застосування в багатьох галузях: атомному приладо
будуванні, біологічних експериментах, дослідженні космосу та 
дозиметрії. Серед найбільш перспективних твердотільних 
сенсорів слід відзначити телурид кадмію, що має багато 
унікальних властивостей в напрямку різнопланового практич
ного застосування [1]. Згідно [2] головним обмеженням широкого 
застосування детекторів на основі телуриду кадмію с відносно 
невисоке значення енергетичної роздільної здатності. На даний 
час найкращим результатом є значення роздільної здатності біля 
2%, яке отримано для охолоджуваних детекторів на основі 
кристалів СсІТе напівсферичної форми [3]. Проте, необхідність 
охолодження детекторів звичайним способом потребує гро
міздкої апаратури, а застосування мікрохолодильииків значно 
ускладнює технологію виготовлення блоку детектування, і, як 
наслідок, обмежується можливість практичного застосування.

В даній роботі для СсІТе детекторів стандартної 
планарної конфігурації при кімнатній температурі отримано 
енергетичну роздільну здатність меншу 2% в області енергій 60- 
1300 кеВ.
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Кристали вирощува.тись вертикальним методом 
Бріджмена і легувались в процесі росту домішкою хлору 
(Мсг=10,8-1019 см 3). До основних особливостей технологічного 
процесу слід віднести наступні:

-проводилась додаткова очистка джерела телуриду кадмію; 
-використовувалось програмне охолодження злитку, що 

сприяє усуненню можливості утворення фазових переходів 
першого роду в області температур 1360-1173К; 

-застосовувався довготривалий відпал при температурі 670К 
для забезпечення ефекту самокомпенсаціі.

В результаті дотримання таких технологічних умов 
отримано монокристали з такими електрофізичними власти
востями; добуток рухливості на час життя /рт/ дтя електронів 
мав значення (0.5-2.0)х10'3см2/В, а для дірок - (ІЗМ-О^КГ4 см2/В: 
питомий опір (р) був не менший, ніж 109 Ом-см; концентрація 
основних носіїв заряду знаходилась в межах 10*-109 см

На даний час створено комерційні СсІТе сенсори на 
основі структури метал-напівпровідннк-метал (М-Н-М), де метал 
має досить велике значення робота виходу для електронів і, тим 
самим, утворює невисокий бар’єр Шоткі на поверхні телуриду 
кадмію р-тапу [3]. Невисокий бар’єр є причиною відносно 
високих значень струмів витоку, а корисне значення напру
женості електричного поля в об’ємі детектора при прикладанні 
робочої напруги обмежується до «  ЗООВ/см.

Нам також вдалось розробити технологію виготовлення 
активного елемента (АЕ) сенсора на основі планарної М-Н-М 
структури [4]. Заготовки АЕ представляли собою вирізані зі 
злитку СсІТе монокристалічні пластини різної товщини (1=1- 
5мм) та площею 8x8 мм:, поверхня яких оброблялась механічним 
та хімічним способами. Методика отримання пластин телуриду 
кадмію та методи дослідження їх структурної досконалості 
описані в [5].

Для отримання оптимальних параметрів приладу та 
забезпечення їх відгворювальності проведено ряд досліджень, 
спрямованих на пошук відповідного варіанту обробки поверхні 
та її металізації (використано метали А1, Ag, Аи, №). 
Перевірялись детекторні характеристики АЕ окремо у випадку
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шліфованих, шліфованих і полірованих, а також шліфованих, 
полірованих і хімічно травлених поверхонь. Останній комплекс 
операцій обробки поверхні виявився найбільш придатним для 
забезпечення стабільних характеристик під час роботи сенсора 
та їх відтворювальиості в процесі виготовлення малої серії 
приладів. При металізації поверхні вищевказані метали мали 
приблизно однакову ефективність з точки зору омічності 
контактів та можливості отримання максимального співвідно
шення сигнал/шум. Слід відзначити, що металізація поверхні 
заготовки АЕ повинна проводитись “холодним” способом, тому 
що нагрівання напівізолюючих кристалів до температур вище 
100-150°С приводить до погіршення їх основних параметрів.

При амплітудному аналізі імпульсних сигналів з детекторів 
ми отримали високоякісні спектри на фоні малих шумів (<6 кеВ). 
Досить важливим є те, що на даних детекторах не спостерігалось 
ефектів поляризації - зменшення амплітуди імпульсів га 
чутливості детектора з часом. Наявність поляризації є типовим 
явищем дтя сенсорів на основі СсІТе + СІ закордонного 
виробництва. В деяких випадках для боротьби з поляри
заційними ефектами використовують шліфовані або поліровані 
поверхні при виготовленні детекторів, але при цьому втра
чається стабільність їх роботи.

Вимірювання проводили при кімнатній температурі. 
Сигнал з детектора подавався на вхід спектрометричного тракту, 
який складався з зарядочугливого підсилювача, основного 
підсилювача та амплітудного аналізатора А И -1024-95.

На рис.1 та 2 представлено амплітудні спектри ізотопів 
А т 241 (Еу=59.6 кеВ), Со57 (Е,=122;136 кеВ), Со60 (^=1173; 1332 ксВ), 
які зареєстровано СсіТе сенсором.

На рис.1 слід звернути увагу, що д ія  спектру ізотопа С о57 
має місце чітке розділення лінії 14.4 кеВ і менш чітке (в 
результаті маскування шумовим сигналом 6 кеВ попереднього 
підсилювача) розділення лінії 6.4кеВ. Подібний спектр отримано 
в [6] для детекторів на основі конкуруючого з телуридом кадмію 
матеріалу Ссі2пТе (10x10x1.7 мм3, 11=450 В), але енергетична 
роздільна здатність на лінії 122кеВ у нашому випадку складає 
1.2% на відміну від 5% дтя С с^пТе сенсора.
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Номер каналу
Рис. 1. Со?/ - U=40 В, t= 1.0мм, ту=1.2% 

Алі2̂ 1 - U=60 В, t= 1.0мм, г\=1.8%

Номер каналу
Рис.2. Co57 - U=100 В, 1=1.7мм, 11=1.5% 

Co60 - U=130 В, t= 4 .5 M M ,  гі=1.5%
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Окрім високої енергетичної роздільної здатності по 
фотопіку 122 кеВ. на рис.2 спостерігається наявність піків 
вильоту для атомів Ссі і Тс, що є характерним явищем при 
достатньо високому значенні напруженості електричного поля в 
об’ємі детектора. Однотипний спектр отримано в [7] для тонких 
спектрометричних сенсорів на основі телуриду кадмію.

Результати досліджень залежності г| від величини напруги, 
прикладеної до детектора, та його товщини представлено на 
рис.З.

ІЗ, В

Рис.З. а) залежність г|(и) у випадку тонких детекторів га порівняно 
м’якого (Ну< 122 кеВ) у-випр о м ішов а ння; б) залежність дО) 
при фіксованій напрузі и=100 В для Еу=122 кеВ; в) залеж
ність г)(Ц) у випадку товстих детекторів для жорсткого 
(1^= 1173 кеВ) у-випромішоваиня.
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Аналіз приведених на рис.З даних показує, що при 
оптимальних значеннях и  та і можна отримати ц<0,2% як дія  
м’якого, так і жорсткого гама-випроміїловання. Порівняння 
отриманих результатів з характ еристика ми зразків детекторів 
деяких фірм Європи представлено в таблиці.

Таблиця. Порівняльні характеристики спектрометричних 
детекторів на основі СсіТе.

Параметр
Ч Д У,

Україна
(22°С)

Євро-
рад*

Франція
(22°С)

РНДІРА** 
Латвія 

планарний 
(- 40 С)

РНД1РА 
наггівсферич- 

ний 
(- 10°С)

1 Робочий
інтервал
енергій

6-6000
кеВ - - 30-2000 кеВ

2 Роздільна 
здатність 
(Со57,122 кеВ)

0.8% 2.6% ~2% 4%

3 Чутливий
об’єм

45 мм3 ЗО мм3 100 мм3 4 мм3

4 Робоча
напруга

40 В 50 В 350 В -12В

5 Робочий струм <0.4 мкА - - <100 мкА

Примітка: *Еигогаі1 СаІа1о§ие. ВігаБЬош ,̂ Ргапсе (1990) **
Ризький на \пков о-дослідний інститут радіоізотопної апаратури

Таким чином, результати даних досліджень демонстру
ють повий статус детекторного матеріалу на основі моно
кристалів СсіТе, легованого хлором. Можливість значного 
покращання енергетичної роздільної здатності при кімнатній 
температурі відкриває нові перспективи для практичного 
застосування, зокрема для спектрометрії ядерного випро
мінювання при допомозі портативних приладів з неохолоджу- 
ваним блоком детектування.
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SUMMARY
%

TKACHUK P.N 
INVESTIGATION OF THE GAMMA RAY 

SENSORS BASED ON THE  
CHLORINE DOPED CdTe CRYSTALS

Investigation of the uncooled spectrometric gamma ray 
sensors based on the chlorine, compensated cadmium telluride 
crystals which have been grown by the vertical Bridgman method.
It has been shown that the room temperature energy resolution of 
less than 2% was observed in the region 60-1300 keV if the 
optimum values of bias and sensitive thickness were applied.
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УДК 539.67

ОЛІЙНИЧ А.В., СТРОНГІН Б.Г., РАРАНСЬКИЙ М.Д.

МЕТАСТАБІЛЬНИЙ СТАН ДОМІШ КОВОЇ
ДИСЛОКАЦІЙНОЇ АТМОСФЕРИ В БЕРИЛІЇ

Методами низькочастотного внутрішнього тертя та 
поведінки ефективного модуля зсуву досліджувався стан 
домішкової дислокаційної атмосфери в “інверсному " Ве. 
Показана висока лабільність такої атмосфери, яка поля
гає у постійному перетіканні домішкових атомів із дисло
каційних трубок в об’єм кристалу та назад в трубки.

При дослідженні взаємодії дислокацій з домішковими 
атомами, як правило, не звертають уваги на стан дислокаційної 
атмосфери, акцентуючи увагу на поведінці дислокацій. В цій 
роботі ми спробуємо розглянути ефекти взаємодії дислокацій з 
домішковими атомами з точки зору стану домішкової дисло
каційної атмосфери (дда). Під станом дда будемо розуміти 
наступне: розподіл домішкових атомів в атмосфері, її
температурну та механічну (лабільність, рухливість домішкових 
атомів і, як наслідок, можливість перерозподілу між ядром 
дислокації та о б ’ємом, зміну загальної концентрації домішкових 
атомів і т.і.

Для досліджень вибрали “інверсний” Ве [1,2], у якого дда 
дуже чутлива до вимірювань внутрішнього тертя (ВТ) та 
ефективного модуля зсуву (Р), як характеристик взаємодії 
дислокацій з домішковими атомами.

Виходячи із сказаного, в роботі досліджувались 
температурні, амплітудні, часові залежності ВТ та Р (а також їх 
різноманітні комбінації). Звичайно, результати про поведінку 
дда в “інверсному” Ве, отримані в роботі, не тільки само
достатні, а й в  повному об ’ємі відносяться до звичайного 
структурного стану цього матеріалу. Таким чином, зроблена 
спроба використання явищ поглинання пружної енергії (ВТ) та 
ефективного модуля зсуву в якості методів дослідження такого
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складного об'єкта як атмосфера домішкових атомів навколо 
дислокацій.

Методика виготовлення зразків, переведення їх у 
“інверсний” стан, особливості вимірювань ВТ та Р  наведені в 
наших попередніх роботах [1-3].

Дослідження етану дца проводили комплексно: одночасно 
вимірювали температурні залежності ВТ та Р  до певних 
температур (вказані на рисунку в дужках), стабілізували 
температуру (з точністю 5%), вимірювали амплітудні, а відтак 
часові залежності ВТ та модуля. Результати досліджень наведені 
на рис.1.

Рис.1. Температурні залежності ефективного модуля зсуву - 1,2 та 
внутрішнього тертя - Г.2' при нагріванні - 1,1' та охолодженні - 2,2' 
з ізотермічними витримками (відмічені стрілками) для вимірювань 

амплітудних та часових залежностей.

36



Попередньо відзначимо, іцо для “інверсного Ве 
характерною с саме така залежність Р(Т): слабка зміна модуля 
при нагріванні і досить сильне, .-20% , “розм'якшування” при 
охолодженні [1]. Початковий стан дда зразка після 2-х місячного 
вилежування при Ткім визначили з даних ЛЗВТ. Його харак
теризує наявність амплітудно-незалежної області, яка на кривих 
незістарєних зразків, як правило, відсутня, що свідчить про 
такий перерозподіл атомів домішок, при якому частина атомів 
переходить в дислокаційні трубки й стає до певної міри 
“стопором” для руху дислокацій. Про це свідчить також 
практично повна відсутність часових залежностей ВТ та Р. 
Проте, цей розподіл не є досить стійким, оскільки вже саме 
вимірювання АЗВТ до амплітуд відносних деформацій 2,5- І0-  ̂ у 
призводить до зникнення першої критичної амплітуди укр і та
незамикання кривої АЗВТ при зменшенні у, тобто такого 
перерозподілу домішкових атомів в дда, який супроводжується 
перетіканням основної частини атомів із дислокаційних трубок, 
де вони були стопорами, в об'єм кристалу. Про те, що дислокації 
в берилії після першого ж вимірювання АЗВТ стають 
“квазівільними” свідчать також всі подальші залежності від 
амплі іуди ефективного модуля як при нагріванні, так і при 
охолодженні. При цьому внутрішнє тертя на кривих АЗВТ при 
різних температурах веде себе по-різному. Так, при 210°С 
зростання у приводить спочатку до зростання ВТ, потім тертя 
стабілізується, виходячи на площадку, і знову росте. Це свідчить 
про те, що під дією прикладених зовнішніх сил дислокації 
вигинаються, досягають все більш далеких шарів дда, атоми якої 
осідають на дислокаціях (площадка ВТ). Подальший ріст у знову 
приводить до росту ВТ, тобто дислокації знову звільнюються. 
Можна сказати, що дда “дихає”: дислокація рухається в об’ємі 
кристалу, що заповнений дда з різною о б ’ємною густиною, то 
закріплюється нею, то відривається. При 320° С поведінка ВТ 
стає зовсім іншою: при зростанні у спостерігається одночасне 
зменшення фону ВТ та Р, що є по суті аномальним. Справді, 
зменшення фону ВТ свідчить про збільшення концентрації 
атомів дда біля дислокації та в її ядрі, однак це не призводить до
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зміцнення, навпаки, хід кривої Р(у) свідчить про збільшення 
дислокаційної рухливості. Цю аномалію можна пояснити, якщо 
припустити, що оголення частини домішкового дислокаційного 
поля через переміщення атомів дда ближче до дислокаційного 
ядра призводить, з одного боку, до “поважчання” дислокації, 
зменшення рівня ВТ та його залежності від амплітуди, а, з 
другого, до більшої дислокаційної деформації, що рівносильно 
зменшенню ефективного модуля. Крім зміни концентрації атомів 
дда біля дислокації, певні зміни в концентрації відбуваються і в 
самих дислокаційних трубках - на кривих часових залежностей 
ВТ і Г2 з ’являються осциляції цих величин, які виникають лише 
при певній концентрації домішкових атомів в дислокаційних 
грубках, та їх періодичному рухові вздовж трубок [4].

Слід відзначити, що нагрівання зразка в інтервалах 210- 
262, 262-320, 320-385°С призводить до аномального зростання 
ефективного модуля з температурою після вимірювання амплі
тудних та часових залежностей. Цей факт свідчить про дуже 
швидкий перерозподіл атомів в дда, а саме - про стікання 
частини їх в дислокаційні трубки, бо тільки там вони працюють 
як достатньо ефективні дислокаційні стопори, хоча їх ефек
тивність для Ве досить мала [5]. Всі ці процеси спостерігаються 
при нагріванні.

Ці ж закономірності мають місце і при охолодженні на 
фоні сильного “розм’якшування” ефективного модуля. Нестій
кість дда у цьому випадку проявляється ще більше - всі петлі на 
кривих АЗВТ незамкнуті. В той же час, самі вимірювання АЗР  
менше впливають на кінцевий приріст Г2 (порівняйте величину 
Аї2 при певних Т при нагріванні та охолодженні). Це можна 
пояснити таким чином: при сильному “розм’якшуванні” модуля 
додаткова деформація після вимірювання АЗВТ та АЗґ2 стає 
менш ефективною, ніж при нагріванні. Нижче 320° С спосте
рігається неухильне зростання модуля і практичне співпадаиня 
його кінцевих значень з початковими (ЛГ2=0). Цей факт свідчить 
про значне осідання більшої долі атомів дда в ядрах дисло
каційних трубок, іцо призводить до ефекту зміцнення: внутрішнє 
тертя падає, ефективний модуль - зростає.
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Таким чином, показано, що а) атмосфера домипкових 
атомів в Вс знаходиться в метастабільному стані і легко 
виводиться з нього термічною або механічною дією; б) зміна 
стану дда відбувається шляхом перерозподілу домішкових атомів 
між дислокаційними грубками та об’ємом, при цьому атоми в 
дислокаційних трубках не закріплюють дислокації жорстко, як 
атоми вуглецю дислокації в залізі, наприклад: в) роль дда в
температурному інтервалі різкого “розм’якшування” ефектив
ного модуля (250-350°С) мала, що вказує на фундаментальний 
характер змін властивостей Be в цьому інтервалі температу р.
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SUMMARY

OLEYN1CH A.V., STRONGIN B.G., RARANSKY N.D.
METASTABLE STATE OF IMPURITY DISLOCATION 

ATMOSPHERE IN BERYLLIUM
By low frequency internal friction method and by behavior 

of effective sheare modulus it is investigated the state of impurity 
dislocation in “inverse” Be. It is shown that this atmosphere is 
high lability: impurities go over from dislocation com into the 
crystal and back.
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УДК 548.734.2
козьмик в.д.

БАГАТОХВИЛЬОВА ДИФРАКЦІЯ  
СФЕРИЧНОЇ РЕНТГЕНІВСЬКОЇ ХВИЛІ

Стислий огляд результатів теоретичних і експери
ментальних досліджень окремих ефектів багатохвильової 
дифракції сферичної рентгенівської хвилі.

Відзначаючи 30-річчя фізичного факультету Чернівецького 
держуніверситету ім. Ю.Федьковича актуально акцентувати, що 
багатохвильова дифракція сферичної рентгенівської хвилі -  один із 
напрямків фізичних досліджень цього періоду, біля витоків якого 
стояв наш факультет. Саме на фізичному факультеті ЧДУ за цей час 
виконано біля 20 дисертацій з дослідження динамічного розсіяння 
рентгенівських променів. Це найбільше порівняно з іншими 
центрами аналогічних досліджень, зокрема, такими як Московсь
кий, Єреванський, Петрозаводський університети, Інститут атомної 
енергії в Москві, Інститут фізики твердого тіла в Чорноголовці 
Московської області та Інститут металофізики в Києві.

У виконаних під керівництвом доцента Михайлюка І.П. 
кандидатських дисертаціях Кшєвецького С.А., Козьмика В.Д. та 
Остаповича М.В. було вичерпано можливості плоскохвильової 
теорії в поясненні досліджених експериментально в цих та інших 
роботах ефектів маятникових смуг і підсилення аномального 
проходження при баї атохвильовій дифракції рентгенівських про
менів. Суттєві якісні розбіжності теорії та експерименту при 
дослідженні підсилення аномального проходження спонукали Афа- 
насьсва О.М. з Коном В.Г. (ІАЕ) до узагальнення | І| динамічної 
теорії дифракції сферичної рентгенівської хвилі. Відома теорія Като 
стала частинним випадком їх теорії. Вони передбачили ефект 
фокусування сферичної хвилі при двохвильовій дифракції, підтвер
джений експериментально [2,3] незалежно в ІФТТ (Чорноголовка) 
та ЧДУ. Дослідники фокусування звернули також увагу на ано
мальний характер маятникових смуг [4,5], що також успішно 
пояснила теорія Афанасьсва-Кона.

Кон узагальнив цю теорію на багатохвильову дифракцію [6]. 
Стало можливим не тільки пояснити розбіжності плоскохвильової
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теорії з результатами експериментальних досліджень підсилення 
баї атохвильовоїо аномального проходження, а й математичне 
з моделювати поширення блохівської хвилі в кристалі вздовж 
напрямку падаючого пучка (ефект Умено) [7]. Цьому були при
свячені кандидатські дисертації Тонеяна A T . (ЄрДУ) та Федору*а 
В.І. Методики й результати досліджень багато хвильової дифракції 
сферичної рентгенівської хвилі висвітлені в докторських дисер
таціях Копа (теорія) та Кшевецького (експеримент).

Найцікавіший аналіз підсилення аномального проходження 
та ефекту Умено проведено методом числового моделювання на базі
теорії Кона д ія  шестихвильового випадку (220, 242, 044, 224,202) в 
кристалах Ge.

Експериментально ефект Умено спостерігався в однокрис- 
тальній схемі з використанням розбіжного пучка від мікрофокусної 
рентгенівської трубки. Дифракційні пучки реєструвались на 
фотоплівку на відстані Ь=1-И0 см від джерела. Вперше цікаву 
деталь у він ляд дуги, що з'єднує двохвнльові смуги аномального
про-ходження 220 і 202 з одного боку від їх перетину спостерігав 
Умено. Якісно вій пояснив утворення дути при допомозі теореми 
Като, проте детально описати цей експеримент стало можливим 
тільки при допомозі теорії Кона.

Інтенсивність на топограмі прямого пучка в умовах 
шестихвильової дифракції

Io(x.t.L) = І  v V W (qц, t)D Г2 (qу )D , 2 (qу ). (1)
j=li=l J J J

Тут Ioj =Rojexp(-pjt) -  вклад в інтенсивність прямого пучка від j-

тої віткн дисперсійної поверхні, залежний від товщини кристала t і 
вектора q , що описує кутову залежність в теорії діфракції плоских 
хвиль; Roj ступінь збудження, pj -  коефіцієнт поглинання для j-тої

вітай дисперсійної поверхні. Множники « 1 / L -  (q) • t ,

причому параметри Сщ (q) залежать від кривизни листів диспер
сійної поверхні в точці q . Замість інтегрування по q провощіться 
підсумовування по окремих векторах q ÿ , залежних від х, t, L і
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формн листів дисперсійної поверхні. Компонент qkij вектора q y 
знаходяться з рівняння

Xk = 4kL/K + К (с«0)( q )/<5qk)t. (2)
Тут S(i)(q) -  дисперсійна поправка. Перший доданок описус
систему променів, по якнх рухається потік енергії сферичної хвилі в 
вакуумі. Другий доданок описус розсіяння променів, тобто зміну 
напрямку потоку енергії в кристалі.

Хвильовий вектор падаючої хвилі в кристалі

KSr(q) = k0 +q-K5<i>(q)n0, (3)

де по -  одиничний вектор нормалі до вхідної поверхні, копо >0  
Індекс і в (1) нумерує розв’язки рівняння (2) для кожного значення J 
іт  число таких розв'язків. Залежність 5(j) від q задає форму листів
дисперсійної поверхні.

Числове моделювання ефекту Умено проводилось в умовах 
симетричної дифракції JIaye при t /L »  ІХ01 > Ле Х0 - нульова Фур'с-
компонента поляризованості кристалу, a t, L і довжина хвилі X 
змішовались у широких межах.

На всіх теоретичних голограмах поблизу перегину дво
хвильових смуг аномального проходження (220) і (2 0 2 ) проявилась 
дуга, що з'єднує ці смуги зі сторони, в яку переміщається 
зображення при збільшенні X. Відстань дуги від перетин} 
двохвильових смуг прямо пропорційна t і не залежить від L. Як 
показав аналіз, фізична природа ефекту Умено полягає в особливій 
структурі листів дисперсійної поверхні, що відповідають 
мінімальним коефіцієнтам поглинання. В інтервалі значень 
кутового відхилення 0i=q]/K від точного положення відбивання ~У  
два найменші коефіцієнти поглинання pj ще малі, а відповідні їм 
ступені збудження Roj вже великі і вітки дисперсійної поверхні

майже перпендикулярні ко . Таким чином випромінювання в цьому 
кутовому інтервалі практично все переноситься цими вітками 
дисперсійної поверхні з дуже малим поглинанням. При цьому 
напрям потоку енергії (променю) майже паралельний напряму
падаючої хвилі ко . Тож багатохвильова дифракція проявляє себе в 
поглинанні, хоч майже не змінює траєкторію променів.
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Різна природа формування двохвильових смут і шести* 
хвильової області приводить до того, що остання відповідає не 
перетину названих смут, як слід очікувати з геометричних 
міркувань, а перетинам двохвильових смуг з дутою. Саме на цих 
ділянках топоірами спостерігаються цікаві зміни інтенсивності 
дисперсійного характеру. При русі вздовж двохвильових смуг віт їх 
перетину через дугу інтенсивність спочатку зростає, а потім різко 
падає. Це зв'язано з тим, що двохвильові віткн дисперсійної 
поверхні по різні боки від шестихвильової області відповідають 
різним віткам шестихвильової дисперсійної поверхні. Підсилення ж 
інтенсивності на перетину двохвильових смуг зумовлене їх 
накладанням, а також вкладом частини віток шестихвильової 
дисперсійної поверхні.

Багатохвильова теорія дифракції сферичної рентгенівської 
хвилі дозволяє пояснити, чому досі не виявлено експериментально 
ефект підсилення аномального проходження рентгенівських 
променів при шестнхвильовій дифракції. Якщо обмежитися для 
товстих поглинаючих кристалів розглядом однієї вітки шести- 
хвильової і однієї двохвнльової дисперсійних поверхонь з мінімаль

ними коефіцієнтами поглинання і р |^ , то відношення
шестихвильової інтенсивності до двохвильової

(4)
і (02) ЇЦ2)С (6)

Числові розрахунки показали, що С (6)»С (2), 11^  «  Я ^ , тобто
псредекспоненціальннй множник в (4) набагато менший від 
одиниці. Це значить, що для підсилення аномального проходження

однієї умови Р т ^ « Р п ?  замало. Цей ефект можна спостерігати 
тільки на кристалах товщиною ї>Іо, де

‘о = - ц£?)-1 1п(Я?С(6)) / (Я̂ 6)с (2>)) (5)
При Ь=2 м, СиКаї - промінні та кристалі ве їо * 4 мм. Тобто

область на перетині двохвильових смуг (220) і (202), що 
спостерігалася у [8] при 100мкм«К<400 мкм, витягнута вздовж осі 
симетрії топограми в бік перетину Ка2 - ліній, не може 
інтерпретуватися як підсилення аномального проходження. При

43



таких умовах експерименту значна роль у формуванні голограми 
належить нсмонохроматичності проміння рентгенівської грубки в 
межах природної ширини спектральної лінії ЛАЛ.-2* КН. Теоретичні 
голограми з урахуванням цієї немонохроматичності досить добре 
співпадають з експериментальними.
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MULTIPLE X-RAY SPHERICAL WAVE DIFFRACTION
Review results theoretical and experimental research 

special effects under the many-beam X-ray spherical wave 
diffraction.
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УДК 539.261

ФОДЧУК Ї М., РАРАНСЬКИЙ А М 
КШЕВЕЦЬКА М.Л., БАЛОВСЯК С В

ТРЬОХКРИСТАЛЬНА РЕНТГЕНІВСЬКА 
РЕФЛ ЕКТ ОМ ЕТР1Я.

Представлено експериментальні і теоретичні основи 
дослідження мікрогеометрії поверхні кристалів методом дво- і 
трьохкристальної рефлектометри', що грунтується на явищі 
повного зовнішнього відбивання рентгенівських променів. 
Встановлені граничні межі застосу вання даного методу .

Інформація про величину шорсткості поверхні дуже важлива 
в процесі її полірування і оцінки стабільності структури. Існуючі 
методи оцінки шорсткості знаходяться на межі своїх можливостей 
при дослідженні поверхонь вищих класів чистоти з середньо- 
статистичною висотою нерівностей < 0.020 мкм. Крім того, 
традиційні методи не дозволяють отримувати безпосередню 
інтегральну характеристику шорсткості поверхні.

В даній роботі розглядається метод рентгенівської рефлекто
метри, як один із можливих методів знаходження інтегральної 
оцінки шорсткості поверхні матеріалів з параметром І1а <0.008 мкм. 
Базується метод на явищі повного зовнішнього відбивання (ПЗВ) 
рентгенівських променів (РП) від поверхні досліджуваного 
матеріалу. Аналіз стану' поверхні тут можливий завдяки чутливості 
форми і профілю відбитого сигналу до мікрогеометрії поверхні [1-3].

Теоретичні та експериментальні основи методу.
Явище ПЗВ РП можна реалізувати завдяки тому, що 

показник заломлення їх в середовищі менший одиниці. Тоді, якщо 
на гладку поверхню плоского зразка під досить малим кутом Ф0 
ковзання падає вузький промінь рентгенівського випромінювання, 
то він дзеркально відбивається від поверхні і розповсюджується далі 
під тим же кутом Ф0 або під кутом 2Ф0 до напрямку падаючого
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променя [1]. Спостерігається даний ефект в невеликому інтервалі 
ютів від 0 до деякого критичного кута ФКр, який характеризує

фізичні властивості речовини зразка і є функцією довжини хвилі X 
використаного випромінювання [2]:

ґ - \ 1/2
(1)Фк р  = 4 2 8  =

к 7.

Р  1  С і,V і - 1  А / /
де 5=1-п, п - показник заломлення, р - густина речовини матеріалу, 
Сі - вміст і-тої компоненти. X - атомний номер, А - атомна маса.

Дослідження мікрогеометрії поверхні на основі ефекту 
повного зовнішнього відбивання можна здійснити двома методами 
[3]. Перший метод -  інтегральний і полягає у вимірюванні 
інтегральної інтенсивності відбитого сигналу в залежності від кута 
падіння променю на кристал. Другий метод - диференціальний (ДК 
ПЗВ), який полягає в аналізі форми і розподілу інтенсивності 
профілю відбитого сигналу І(2Ф0), інтегральної інтенсивності Ц.
пікової інтенсивності Іт  та напівширини профілю А0. Для виз
начення параметрів шорсткості в інтегральному методі зручно 
використовувати ФКр ? в диференціальному - І і та А О .

Як відомо, традиційні схеми рентгенівських рефлектометрів 
не відрізняються високою роздільною здатністю [4,5]. Так, при 
отриманні диференціальних кривих ПЗВ, аналіз кутової розбіжності 
дзеркально відбитого променю реалізується за допомогою коліма
торів. При цьому досягається роздільна здатність в кутах - І  кут.мін.. 
що явно не достатньо для вимірювання розширення дзеркальних 
кривих в порівнянні з інструментальним максимумом від над- 
гладких оптичних деталей, коли вказане розширення складає 
декілька кутових секунд. Висока кутова роздільна здатність може 
бути досягнута при поєднанні двох факторів: перший - достатньо 
жорстка колімація падаючого променя (-10 кут.Сек); другий - 
досить висока світлосила (інтенсивність відбитого сигналу на рівні 
10 імп./сек.). Окрім цього, для отримання ІК ПЗВ необхідно, щоб 
лінійна ширина падаючого променя була в межах 10 мкм. Ці вимоги
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привели до створення схеми експерименту на рис 1 Тут вико
ристано штриховий фокус рентгенівської мідної трубки БСВ-27 
довга сторона якого перпендикулярна площині рисунку Для 
монохроматизації, колімації та концентрації випромінювання в 
промінь шириною 10 мкм застосовано асиметричний монохроматор.

вирізаний з досконалого кристалу кремнію під кутом 19° до 
відбиваючих площин (111). Колімація променя досягається при 
допомозі асиметричного монохроматора-коліматора-концентратора в 
межах до 46,5 кут.еєк. без врахування дисперсії однокристального 
спектрометра. Складова Ка 2 -випромінювання мідного антикатоду
відділяється щілиною шириною в 10 мкм.

В інтегральному' методі зразок обертається навколо верти

кальної вісі гоніометра в межах від Ф() = 0  до Фо * 1° . Дзеркально 
відбитий промінь реєструються детектором з достатньо широким 
вхідним вікном без аналізу кутового спектру.

ф 0

Рис. 1. Геометрична схема експерименту'.
О - джерело (трубка БСВ-27, Си);
М - асиметричний монохроматор;
2  - досліджуваний зразок; А - аналізатор;
Ь - лічильник рентгенівського випромінювання; 
Ф() - кут ковзання; у  - кут зрізу монохроматора.
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Форма інтегральних кривих ГОВ досить чутлива до зміни 
значень параметрів шорсткості поверхні. Співставленим експери
ментальних кривих з теоретичними дозволяє досить точно оцінити 
величину параметрів мікрошорсткості поверхні [1-3]. Проте, метод 
ІК ПЗВ поступається чутливістю до незначних шорсткостей 
диференціальному методу (ДК ПЗВ).

В методі ДК ПЗВ досліджується кутовий розхил дзеркально 
відбитого променю. Найбільш точно такі дослідження можуть бути 
проведені при використанні двокристального спектрометру (ДКС) в 
(п,-п) положенні, в якому перший кристал є монохроматором, що 
формує падаючий на досліджувану поверхню промінь, а другий є 
аналізатором кутового розхилу' дзеркально відбитого від зразка 
променя. Роздільна здатність такої схеми дозволяє зафіксувати 
розширення ДК ПЗВ на рівні 1 кут.сек. в порівнянні з напівшири- 
ною інструментального піку.

Для бездисперсійного розміщення ДКС інтенсивність дзер
кально відбитого від зразка променя під кутом Фо в залежності від
кута повороту а  аналізатора описується співвідношенням :

4оо

Іо(% Ц = 0 (% і)  \
-00

ТутК т (ог') - коефіцієнт відбивання від монохроматора, Яа - від 

аналізатора, 2(Ф о+р) - відхилення дзеркального променя по 
відношенню до падаючого на поверхню. Для оптично надгладких 
поверхонь напівширина р функції розподілів нахилів Р(р) 
задовольняє нерівність /3 «  ФКр . Якщо кут відхилення при вимірю

ванні ДК ПЗВ зразка встановити рівним Фо « 1/2ФКр , то з враху

ванням нерівності / 3 «  ФКр френелівський коефіцієнт відбивання 

К ф р  можна вважати постійним і винести за знак інтегралу. Тоді

інтеграл з точністю до постійної і зсуву аргументу а  на 2Фо 
співпадає з ДКС кривої і описує інструментальну функцію, з якою
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порівнюється дзеркальний пік ДК ПЗВ Якщо напівширина Рф) 
значно більша таких же величин для Ят  і Яа , то підіитегральн, 
вирази можна представити 5-функціями і в результаті отримаємо

(2)

Отже для функції розподілу матимемо з точністю до 
постійної:

, (3)
^Фр (Фо + а )

де І0 (Фо,Ь) вимірюється експериментально, а Кфр(Фо + Ь) досить 

точно вираховується. Для Я т , Яа . Р(р). що мають вигляд функцій 
Коші, фізичне розширення ДК ПЗВ в порівнянні з інструментальною 
кривою ДКС. буде рівне напівширині функції розподілу нахилів

Р = Л“(ДК ПЗВ) -  Да(дкс) (4)

Таким чином, для відновлення функції нахилів Рф) 
достатньо виміряти напівширину дзеркальної (ДК Г13В) і 
інструментальної (ДКС) кривих.

Як уже зазначалось, застосування рентгенівської рефлек
тометри. як в методі ІК ПЗВ, так і в методі ДК ПЗВ, по відношенню 
до визначення напівширини функції нахилів Р(р), обмежено умовою 
0 < / ? < Ф Кр. Це обмеження пов'язано з тим, що коефіцієнт

дзеркального відбивання Френеля близький до одиниці в інтервалі 
куті в 0 < Ф0 < ФКр і 0<Ф<Фкр. Дія Ф0 > ФКр, Яфр —> о і в зв'язку з

відсутністю сигналу1 не може бути отримана інформація про рельєф 
поверхні. Розглянемо найпростішу модель синусоїдального профілю 
поверхні з висотою і кроком нерівностей профілю Я і Б відповідно:

у(х) = , (5)

тоді кутовий нахил профілю і функція їх розподілу матиме вигляд:
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1 Б2
Ар $ 4 лЯ

( Ж ' 2
Уі

. (6)

Середньоквадратичне відхилення профілю може бути 
представлене через другий момент функції Р(Р):

або Д - - ^ .  (7 )

Р[
Якщо припустити, що фізичне розширення ДК ПЗВ порів

няне з Р , то з (7) можна отримати границі застосування методу 
рентгенівської рефлектометри. Відношення висоти нерівностей 
профілю ЇІа до кроку 8 т  у визначеному кутовому інтервалі

пов'язані з вимірюваними значеннями напівширин ДК ПЗВ А #р 
співвідношенням:

5 т  4л-

де Д #р = 6вш и  “ . Мінімальне розширення ДК ПЗВ в порівнянні
з інструментальною функцією (кривою гойдання ДКС), що 
визначається експериментально, оцінюється величиною ~1 кут.сек .

тобто 0б-10~5 рад. Максимальне розширення ДК ПЗВ рівне
—2критичному куту ПЗВ - ФКр « 0 і - 1 0  рад. Тоді для відношення 

Ка / 8 т  отримаємо межі:

0.5-10“ 5 < ^ - < 0 . 5 - 1 ( Г 2 . (9)

Якщо допустити, що крок нерівностей 8т»1 МКМ, ТО 
отримаємо:

0.5* 10-5  мкм < Я а < Об • 10-2  мкм. (10)
Нерівності (9) і (10) визначають межі застосування методу 

рентгенівської рефлектометри.
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SUMMARY

FODCHUK I М., RARANSKY A.M., 
KSHEVETSKA M L., BALOVSYAK S.V.

OPPORTUNITIES OF TIIREE-CRYSTAL 
X-RAY REFLECTOMETRY.

Experimental and theoretical base of cry stal surface micro- 
geometry research are presented. The two- and three-crystal x-ray 
reflcctometry method was applied with use the total external re
flection phenomenon. Limits of method application are deter
mined.

51



УДК 539.291

ПОЛГГАНСЬКИЙ Р Л.

ГЕТЕРОЕПП АКС1ЙНІ СИСТЕМИ С еьх 8 іх

Проведено аналіз основних методів отримання га теорій 
росту спітаксійних структур типу Сеі-х5іх- Відзначено 
перспективність методу вирощування даних структур лазер
ним напиленням в умовах ультрависокого статичного вакууму.

В останні кілька десятиліть значна увага приділяється дослід
женню властивостей та методів вирощування епітаксійних шарів
Оеі«х5іх- [1-21]. Надзвичайний інтерес до таких структур обумовле
ний багатьма причинами. Одна із них полягає в тому, що можна 
змінювати фізичні властивості таких структур в заданому напрямку 
не вдаючись до додаткового легування, а лише змінюючи відносну 
концентрацію германію в епітаксійному шарі. Така зміна концентра
ції германію впливає, наприклад, на прозорість структур в оптично
му спектрі, що є важливим для технології виготовлення сонячних 
елементів. Змінюючи неперервно вміст германію в гетероструктурі, 
можна приготувати великий спектр переходів з практично будь-яки
ми властивостями, що є надзвичайно важливим у виробництві 
мікроелектронних приладів. Привабливість таких структур поясню
ється ще й тим, що гратки германію та кремнію мають однаковий 
структурний тип і лише незначно відрізняються періодами трансля
цій, що робить можливим вирощування псевдоморфних перехідних 
шарів без таких дефектів, як двійники або включення іншої фази. 
Крім того, товщиною нанесеного шару германію чи кремнію можна 
впливати на дефектність перехідних шарів. Тобто, зміною техно
логічних параметрів можна уникнути додаткового легування і таким 
чином ефективно керувати властивостями структур. Варто відзна
чити також і відносну дешевизну таких структур в порівнянні з 
двокомпонентними шарами на базі елементів Іп, Ссі, Те.

І
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Таким чином, привабливість ештаксійних структур Gei^-Si* 
визначається наступними факторами широким спектром викорис
тання (завдяки можливості регулювати оптичними, електричними та 
магнітними властивостями без легування), високою технологічністю 
(подібність структури граток вихідних компонентів), доступностю 1 
незначною собівартістю вихідних матеріалів

Існує декілька широковживаних методів вирощування псевдо- 
морфних шарів Gej_x-Six, які умовно поділяються наступним чином

—  метод низькотемпературного осадження з рідинної фази [5];
— метод низькотемпературного осадження з газової фази [6-8];
— метод молеку лярнопучкової епітаксії [9-10].
Розглянемо коротко деякі з таких методів Метод лазерного 

розпилення передбачає наявність установки високого вакууму 
~ 10"7 Topp, оскільки дифузія практично всіх елементів, які містяться 
в атмосфері, сильно змінює властивості перехідного шару, а поверх
неві дефекти, що утворюються, сильно впливають на ріст наступних 
шарів, практично повторюючись в кожному' наступному шарі [3 ]. 
При цьому вихідна кремнієва підкладинка попередньо шліфується, 
очищу ється і обезжирюється. Для запобігання утворенню термічних 
напруг вона попередньо підігрівається до температури, приблизно 
рівної температурі розплавленого германію. Режим скануъання та 
потужність лазера підбираються таким чином, щоб запобігти 
острівковому росту епітаксійного шару.

Для отримання епітаксійних шарів Gei_xSix методом іонного 
розпилення необхідно також створювати високий вакуум на рівні 
51 0  і 1 Topp. Використання масспектрометрії дозволяє контролювати 
парціальний тиск кожного елементу' окремо. В такій атмосфері на 
протязі 10-20 хв кремнієва підкладка нагрівається до 1300 °С. Далі 
температура підкладки знижується до температури епітаксійного 
росту' надгратки і підтримується на рівні від 480 °С до 700 °С. Між 
кремнієвою мішенню і германієвим тиглем створюється електричне 
поле напруженістю 1 кВ/см.

Метод іонного розпилення вимагає значних енергетичних 
затрат. Це пов’язано з нагріванням підкладки і мішені та з
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прикладенням поля, необхідного для розгону іонів Крім того, заряд
жені іони можуть утворювати нсконтрольовані комплекси із точко
вих дефектів. Даним методом вдаюся виростити плівки товщиною 
від 10 А до 3 мкм. Швидкість росту плівок становить -7  А/с при 
іонному розпиченні і -50  А/с при термічному випаровуванні

Найбільш енергетично привабливим серед даних методів є ме
тод хімічного осадження, оскільки не вимагає нагрівання і розплав
леній вихідних компонентів Але цей метод не дозволяє контро
лювати дифузію чужорідних домішок в перехідні шари, які обов'яз
ково присутні у вихідних хімічних сполуках. Наприклад, часто 
спостерігається утворення сполук іншої фази на основі кремнію та 
вуглецю, що веде до порушення псевдоморфізму структури [ 1 1 , 12 ].

На наш погляд досить перспективним методом отримання
епітаксійних шарів Gei_xSix є метод вирощування структур лазерним 
напиленням в умовах ультрависокого вакууму [22] Даннй метод 
позбавлений основного недоліку динамічних вакуумних систем - 
взаємодії натікаючих газів із зразком. В нижній частині камери 
знаходиться титанова плівка, на яку потрапляє лазер. Утворений на 
стінках титановий шар виконує роль гетера, тобто пастки для 
кисню. Практично це є один з найбільш «чистих» методів виро
щування гетероструктур не тільки даного типу, але й більш 
складних сполук на основі сполук А2В6 і А3В5 та інших.

Більшість теоретичних підходів у дослідженні проблеми росту 
двокомпонентних епітаксійних структур можна поділити на такі гру
пи: рівноважні теорії росту критичної товщини шару [16-18]; теорії 
нерівноважного росту [20 , 2 1 ]; теорії пластичної релаксації [ 15].

Найбільш вживаними теоріями росту шару з постійною гратки, 
що несильно відрізняється від постійної гратки підкладки, є теорії 
ван де Мерве, Маттеуса та Блекслі [16-18], які є одномірними, але 
були розширені до двовимірних Джессером та Кухельманом-Вілс- 
дорфом [19]. Дані теорії та експерименти, що їх підтверджують, 
відображають наступні загальні закономірності росту систем
Gei_xSix: ріст епітаксійного шару є когерентним, тобто спочатку 
заповнюється одна атомна площина по всій поверхні, далі інша і т.д.
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Шари знаходяться у механічній рівновазі, тобто в умовах мінімуме 
загальної енергії або балансу' сил [17] Ріст є двовимірним, тобто ркт 
одного шару закінчується перед тим, як починає рости інший шар 
Перехідна поверхня є плоскою та атомногладкою, тобто ріст 
острівків не розглядається. Енергія перехідних шарів описується 
поверхневим синусоїдальним потенціалом При цьому нехтуються 
зміни в перехідних шарах внаслідок дифузії і т.д Вважається, що 
підкладка та епітаксійний шар є пружним середовищем, яке 
описується законом Гука, тому невідповідність постійних граток 
призводить лише до пружних деформацій у епітаксійному шарі 
Якщо товщина епітаксійного шару перевищує деяке критичне 
значення, то починають з'являтись дислокації невідповідності, що 
свідчить про релаксаційні процеси в таких шарах. При цьому , кри
тичні товщини, визначені за допомогою рівноважних теорій, мають 
значно нижчі значення, ніж товщини, визначені експериментально 
Таке розходження в роботах було пояснено тим, що для зародження 
дислокацій невідповідності необхідна деяка додаткова потенціальна 
енергія і тому загальна механічна енергія системи «підкладка- 
надгратка» має значення дещо більше, ніж те, яке розраховується за 
допомогою рівняння рівноваги шарів. Це дало змогу розрахувати 
критичні товщини зародження дислокацій невідповідності, які 
досить точно співпадають з експериментальними значеннями [2 1 ].

Слід сказати, що всі вище приведені теорії апріорі постулюють 
рівномірне зародження дислокацій на перехідній поверхні струк
тури. Проте, як показують рентгенодифракційні дослідження, це не 
завжди відповідає дійсності [13]. Таким чином, існуючі теорії дають
нам лише загальну картину процесу росту надграток типу Оеі_х8 іх-

Тому, для більш детального вивчення процесів зародження 
дислокацій невідповідності та проходження релаксаційних процесів 
в перехідних шарах гетерострутстурн велику роль грає підвищення 
точності існуючих експериментальних методик та розробка нових 
методів неруйнуючого селективного контролю структурних особли
востей росту такого роду систем.

Нами проведены рентгенодифракційні дослідження ряду епітак-
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сійних структур Gc].xSix різного складу і товщин. Досліджені струк
тури характеризуються високою ступінню структурної досконалості 
і однорідності При цьому надзвичайно високу роль у формуванні 
однорідних епітаксійних шарів відіграє чистота поверхні
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SUMMARY

POL1TANSKY R.L.

HETEROEPITAXIAL Gei_xSix SYSTEMS 
The analysis of the basic methods of obtaining and the 

theories of growing of Gei-xSix-lype epitaxial structures was 
carried out. It is noted the prospect of these structures growing 
methods by means of laser evaporation under the ultrahigh static 
vacuum conditions.
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УДК 621.15
М АІУР М.П., кос:я ч е н к о  Л.А

ОСОБЛИВОСТІ ЕЛ ЕКТРО Н -Ф О ІІО Н Н О Ї ВЗАЄМ ОДІЇ 
В КРЕМНІЄВИХ БАР’ЄРНИХ СТРУКТУРАХ  
ПРИ ВЕЛИКИХ ЕНЕРГІЯХ НОСІЇВ ЗАРЯДУ

Описано результати експериментального дос
лідження, що свідчать про аномально малі втрати енергії 
гарячих носіїв заряду в напівпровідниковій бар’єрній 
структурі. Показано, що на основі теорії, яка звичайно 
залучається для аналізу процесів розсіяння, виявлені 
аномалії неможливо пояснити. Проблема усувається, якщо 
накласти обмеження на значення хвильового вектора 
фонона, з яким взаємодіє високоенергетичний посій 
заряду.

В бар’єрній напівпровідниковій структурі при прикла
денні оберненої напруги концентрується сильне електричне поле, 
що обумовлює розігрівання носіїв заряду. Однією з найхарак
терніших ознак цього є лавинне помноження носіїв результаз 
ударної іонізації кристалічної гратки. Картина процесів, що 
відбуваються в бар’єрній структурі суттєво спрощусться, якщо 
прикладена напруга є меншою від необхідної для ударної 
іонізації. Проте струми через зразок при таких напругах стають 
малими, що робить звичайно застосовувані експериментальні 
методи дослідження динаміки прискорення і втрат енергії носіїв 
заряду непридатними. В цьому аспекті привабливим є залучення 
до досліджень структури біполярного транзистора, оскільки 
значні обернені струми через р-п перехід при як завгодно малих 
прискорюючих напругах можна створити в результаті інжекції 
носіїв через базу.

Важливу інформацію про функцію розподілу гарячих 
носіїв надають спектри електролюмінесценції, якою супро
воджується проходження струму через обернено включений р-п 
перехід. Адже при низьких прискорюючих напругах єдино 
можливим механізмом випромінювання є внутрішиьозонні 
переходи, коли енергія випромінюваного фотона ііу не може

58



перевищувати кінетичну енергію носія в зоні. Досліджуючи 
високоенергетичний край спектру випромінювання, можна 
визначи ги максимальне значення енергії носія. Такі дослідження 
проведені на кремнієвих р-п-р і п-р-п надвисокочастотних 
іранзисторах [1], показали, зокрема, що різниця між енергією 
яку може одержати носій від електричного поля, пройшовши р-п 
перехід, ср0  e V  (<pQ висота бар’єру, V -  прикладена напруга) і
максимальною енергією фотона hv max ч ЯК2 рСЄСТруЄТЬСЯ СКСПС* 
ри ментально, виявляється значно меншою енергетичних втрат, 
що персдбачаюгься теорією. Якщо виходити з того, що основ
ним механізмом неіонізаційних втрат енергії є випромінювання 
оптичних фононів, а середня віддаль між зіткненнями з ними /0 
не залежить від енергії [2], енергетичні втрати носія, що пройшов 
р-П перехід, не можуть бути меншими НІЖ Emm =  hoh’dllo, де hoh 
енергія оптичного фонона, сі -  ширина р-п переходу. Приймаючи 
для кремнію h a h -0.063 еВ. а /?=(6-з-8)* 1 (И см [3], одержуємо при 
<і-210~3 см (для досліджуваних зразків при К=-3 В) втрати 
енергії рівними 1 .6-2 .1 еВ. Ця енергія приблизно вдвічі більша, 
ніж величина <p0 ~eV-hvmax. Т це незважаючи на те, що енергія Emm

мінімально можлива. Насправді, носії рухаються не строго 
паралельно полю, при великих енергіях можуть включатись інші 
псіонізаційні механізми розсіяння, тощо.

В даній роботі аналізуються причини виявлених в [1] 
аномально низьких втрат енергії носія в Si бар’єрній структурі. 
Процеси розглядаються спочатку для простої параболічної зони, 
яка потім замінюється двохзонною кейнівською. Результати 
зроблених розрахунків показують, що це не приводить до 
усунення розходження теорії з експериментом, доки не ввести 
обмеження на величину імпульса фонона його значенням на 
межі першої зони Бріллюена.

1. Фізична модель

Швидкість втрат енергії носія знайдемо звичайним 
способом:
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Ят ахс/Е  = -------- I УУ ПШпи і Ь ' --------- _
Л  ( 2 л ) 3 -  ?  ( 2 я )

‘/т іп

'/т ах
|  \У ЬМцЛТр   I И/+ЛбУ^ГАг. , (1)

т̂іп
де Ж- і Ж+ ймовірнісп> поглинання і випромінювання фонона з 
енергією Ь<щ при переході носія із сл ану з хвильовим вектором к 
і енергією Ек в стан з хвильовим вектором к ' і енергією Ек>:

^  ^ І  _ Ек' + ГШЧ) ’

ехр
ксо,

(2)

(3)

В (1) інтегрування ведеться по всім можливим станам к \  
причому так. щоб к , к ’ і хвильовий вектор фонона у 
задовольняли законам збереження енергії та імпульсу.

2. Енергетичні втрати гарячого носія в параболічній зоні

В цьому випадку 

Іі2к 2 _ , П2 ( к ± д ) ‘
2т

(4)

звідкіля для взаємодії з оптичними фононами знаходяться 
границі інтегрування в ( 1):

Ятіп -  ~ к  + ̂ к 2 + к 2 .

Ятіїх = к ~ ^ ^ -

?шах = к  + К ^ ^ .

(5)

де для зручності введена величина к 0} пов’язана з енергією 
оптичного фонона, яка вважається незалежною від с/, 
співвідношенням: Ь щ -Н о)о-к 2ко2І2 т (т ефективна маса носія). 
Для розсіяння на оптичних фононах
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л]У_

ро>0 (6)

де й  -  константа оптичного деформаційного потенціалу. При 
інтегруванні (І) звичайно переходять до полярних координат і 
тоді <1 к- = q 1 sm ad< pdq, цс ер змінюється від 0 до 1 п і інтегрування
по ераас множник 1 п .а а  -  кут між к  і який змінюється від
0 до я . Отже

сії
І

(2 я)

Ятп ах
N 4 ] їіп а  ■ 6 (Е  -  -  -

<7шш

*7тах
(7)

-  (Л^ +1) І д2(ід\ 5Іп а  ■ 3(Ек -  Ек> + Ьсо0)(іа

Ятт 0
Обидва інтеграли з д-функціями рівні т /ЬЩ , тому 
інтегруючи по д, одержуємо

сІЕ тГ) 2
у[к2 + -  Яс^/к2 -  к г0 + 1)

з (7),

(8)

+ Н(°о Н ч - К ^ Е -  ксо0 ( и ч + 1)] . (9)

сії Ія Ь р
Для співставлення з експериментом зручніше оперувати не 
швидкістю втрат енергії, а величиною втрат енергії носія на 
одиницю довжини сіЕ/сії = (1/у) (ііЕ/сіґ), де V - швидкість носія:

<7£ _  п ґ Р 2

2як

З формули (9), а також з рис. 1а, який її ілюструє для 
гіпотетичного носія заряду з ефективною масою т = 0 ,3 5 т о (гп0 - 
маса електрона в вакуумі), 0 = 3-109 еВ/см витікають важливі д ія  
інтерпретації описаних вище експериментальних результатів вис
новки. ( 1) Енергетичні втрати на одиницю довжини не залежать 
ні від енергії, ні від температури носія тільки при Е>0.3-0.4 еВ. 
При менших енергіях втрати зменшуються (при Е<Нсоо носій 
отримує енергію від гратки), але це не може пояснити малі 
втрати енергії, які спостерігаються експериментально. (2) 
Врахування реального закону дисперсії оптичних фононів в Бі
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Рис. 1. Залежності енергетичних втрат на одиницю довжини
від енергії носія:

(а) -  для параболічної зони (ш=0,35то, І)~3-Ю9 еВ/ст,
/і 6*5=0,063 еВ) при різних температурах,

(б) -  при 300 К для різних ефективних мас носіїв з
врахуванням обмеження значення хвильового 
вектора фонона (штрихові лінії -  без обмеження)
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привело б до деякою зменшення енеріетичних «трат. Проте 
навіть для поздовжніх коливань енергія фонона на граниш зони 
Бріллюена (—0,05 еВ) всього на - 2 5 0 а менша, ніж в її центрі. При 
інтегруванні по всім можливим хвильовим векторам фононів (а 
не тільки в центрі зони Бріллюена) енергетичні втрати можуть 
стати тільки меншими, тобто врахування дисперсії оптичних 
фононів не дасть бажаного результату.

3. Вплив відхилення закону дисперсії від параболічного

Серйозним спрощенням, зробленим при розрахунках, 
було прийняття параболічного закону дисперсії для носіїв в зоні. 
Адже для всіх напівпровідників залежність Е(к) при великих 
енергіях завжди відхиляється від квадратичної. Щ об з’ясувати, як 
це впливає на енергетичні втрати носія, скористаємось найбільш 
простим, так званим двохзонним, наближенням дія залежності

де - ширина забороненої зони напівпровідника, а т - як і 
раніше, ефективна маса носія поблизу краю зони. При малих 
енергіях ( 10) дає квадратичний закон дисперсії, а при великих - 
зв’язок між Е  і к  стає близьким до лінійного. Для ряду 
напівпровідників наближення ( 10) оправдується, але тільки в 
певних межах зміни Е. Тому приведений нижче аналіз робиться 
тільки д ія  того, щоб виявити характер залежності втрат від 
енергії. Оскільки закон дисперсії відхиляється від параболічного 
тільки при значних енергіях, розрахунок можна спростити, 
виходячи з того, що верхні межі інтегрування по д в (7) можна 
замінити 2к. Крім того, при не дуже високих температурах 
М}+1 >>Л^ і можна обмежитись тільки випромінюванням фоно
нів, тобто знехтувати першою складовою в (7):

Е(к) [4]

(Ю)

<Ь
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При Е » !и о »  спрощується також знаходження інтегралу з £  
функцією __________

У = / б іп а ■ 5(Ек -Е к>)<іа = ~ Т ~ \ Г  + I  ~V ' • <|2 >
0 П'кцу 2т
З урахуванням викладеного маємо

А + ^ Щ -  • <15>л  І л л р  1 ' у  Еу 2т'

Швидкість носія знайдемо як {МкуіЕАІк:
Т  Ш \  +ЕІ Ее)

у = , / - ^ —  ^  , (14)
11 і + 2 Е!ЕЯ

1 тоді

Одержаний вираз для втрат енергії відрізняється від (9) 
множником (І+ІЕ/Е;,)2, який відображає зростання втрат в 
області великих енергій носія. Як видно з (15), це приводить до  
значного зростання втрат при енергії носія порядку 1 сВ. 
Звичайно Е % для реального напівпровідника в формулі (15) 
замінюється “енергетичним параметром”, більшим за величиною 
від Е% [3]. Це послаблює наростання сІЕМІ з ростом Е, але 
характер залежності від Е  зберігається. Отже, врахуванням зміни 
закону дисперсії не можна пояснити зменшення втрат енерг ії при 
великих енергіях носія.

4. Обмеження хвильового вектора фонона

При розрахунку енергетичних втрат гарячого носія 
верхня границя інтегрування по ц приймалась рівною 2/с. Проте 
це є справедливим, доки значення 2к  не перевищує значення 
хвильового вектора фонона на границі зони Брілшоена с}0-тгІа 
(де а -  віддаль між атомами, рівна для кремнію 5,43-10 8 см). При 
більших енергіях верхня межа інтегрування повинна бути
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обмежена значенням [5]. Для параболічної зони це
відповідає енергії носія £ Чо=Л2</о2/8т .  В & дія  напрямку [100] 
значенню к-ЦоІ1 відповідають енергії -0 .7  і -2 .8  еВ відлови* 
д ія  елекіронів з поздовжньою і поперечною масою та - 1.8 і 
-3 .2  еВ для важких і легких дірок. Отже, д ія  носіїв, які 
збуджуються в бар’єрній структурі, обмеження хвильового 
вектора фонона треба обов’язково враховувати.

Для £ > £ чо аналітичний вираз д ія  енергетичних втрат 
можна одержати з (7), повторюючи аналогічні викладки:

<ІЕ

ЛІ І7гН р  Е
На рис. 16 показані залежності енергетичних втрат від енергії 
носія, розраховані при Е < ЕЧо за формулою (9), а при £ > £ чо -  за 
формулою (17) д ія  електронів з поздовжньою і поперечною 
ефективними масами та д ія  важких дірок (дія  легких дірок 
£ Чо>3 еВ). Як і на рис. 1а, розрахунки проведені д ія  £< 3  еВ, 
оскільки при більших енергіях проявляються іонізаційні втрати. 
1  рис. 16 видно, що врахування обмеження хвильового вектора 
фонона його значенням на межі зони Бріллюена призводить до 
помітного зменшення втрат енергії в області £ > £ чо. Хоча 
енергетичні втрати носія з великою ефективною масою при 
малих енергіях великі, зменшення втрат, зумовлених обме
женням хвильового вектора фонона, починається при менших 
енергіях носія, тому результуючі втрати стають малими по 
величині д ія  всіх типів носіїв. Отже, отримані результати, не 
претендуючи на кількісне співпадання з результатами експе
рименту, пояснюють їх якісно.

Висновки

Приведені результати показують, що на основні теорії, 
яка звичайно залучається д ія  опису електрон-фононної взаємо
дії, неможливо пояснити малі втрати енергії високоенергетичних
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носіїв, що спостерігаються в Si бар’єрних структурах, а при 
відхиленні закону дисперсії носіїв від параболічного ці втрати 
стають ще більшими. Енергетичні втрати зменшуються, якщо 
враховувати той факт, що при великих енергіях носія, значення 
хвильового вектора фонона (з яким взаємодіє носій), обме
жується його значенням на границі приведеної зони Бріллюена.
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SUM M ARY

M AZUR М.Р., KOSYACH ENK O  L.A 
THE PECULIARITIES  

OF ELECTRO N-PH O NO N INTERACTION  
IN SILICON BARRIER STRUCTURES  

AT HIGH ENERGY OF CHARGE CARRIERS  
Experimental data given an indication of the ano

malously small hot-carricr energy losses in a semiconductor 
barrier structure are presented. The revealed features are 
shown to be impossible to explain by the theory invoked 
usually to the charge scattering analysis. The difficulty is 
solved by setting the limits on the wave vector of phonon that 
the hot carrier interacts with.



УДК 535.37

ЕКСИТОННА ЛЮ МІНЕСЦЕНЦІЯ ШАРІВ СЕЛЕНІДУ 
КАДМІЮ  КУБІЧНОЇ МОДИФІКАЦІЇ

Досліджено фотолюмінесценцію шарів Д-СсІБе. отриманих 
методом твердофазного заміщення на підкладинках 2 пБе 
Встановлено, що крайове випромінювання складається з двох 
смуг, обумовлених м і ж з о н н о ї Ь  рекомбінацією вільних носіїв 
заряду та анігіляцією вільного екситона ітри його не пружно м\ 
розсіюванні на електронах.

Як відомо, об ємним кристалам СсіБе притаманна переважно 
структура вюрциту [1]. Кубічна модифікація кристалів отримана при 
кімнатній температурі осадженням з розчину, проте навіть при 
400 К вона частково перетворюється в гексагональну . На відміну від 
монокристалів стабільні модифікації а- та /?-Сс1Бе виготовити досить 
просто, використовуючи різні типи підкладинок та технологічних 
методів їх створення [2]. Зокрема, в роботі [3] наведені основні 
електричні та оптичні властивості як гексагональних, так і кубічних 
шарів СсіБс. отриманих методом реакції твердофазного заміщення 
Характерною особливістю цих зразків є наявність в спектрах 
фотолюмінесценції (ФЛ) при 300 К лише крайових смут ви
промінювання. що свідчить про достатньо високу досконалість 
шарів. Аналіз залежності спектрів ФЛ від рівня збудження та 
температури свідчить про неелементарність даних смут. Нижче 
наведено результати детальних досліджень люмінесценції шарів р- 
СсіБе при низьких температурах з метою встановлення природи 
крайового випромінювання.

ФЛ збуджувалась азотним лазером з Ят ^0,337 мкм та пото
ком квантів /,< І0 1Ь фот/с. Вимірювання проводилося на дифракцій
ному монохроматорі МДР-23 та стандартній системі синхронного

МАХНІЙ о.В., сльотов м м
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детектування в режимі автоматичного запису. Зміна рівня збуджен
ня /, здійснювалася за допомогою каліброваних світлофільтрів 
Спектри побудовані в координатах: кількість фотонів в одиничному 
інтервалі енергій N(0 -  енергія фотона Ьсо.

Спектри ФЛ при 77 К складаються з двох смуг, умовно поз
начених літерами А та Е (рис.1). Положення смуги А (Аедп&2.12 сВ) 

відповідає ширині забороненої зони р~СсіБе, яка визначена з
спектральної залежності оптичного пропускання при цій же 
температурі. Зміна рівня збудження не впливає на положення 
максимуму смуги А, врізка на рис. 1.

Рис. 1. Спектр фотолюмінесценції шарів [3-Сс18с. Суцільна лінія - 
експеримент, точки -  розрахунок за формулою (І), штрихова лінія 

різниця між експериментальною та розрахунковою кривими. На врізці -  
залежність положень максимумів випромінювання смуг А та Е від рівня

збудження. Т=77 К.

Вказані факти, а також наявність випромінювання квантів з Ию>Е^, 
свідчать про міжзонну рекомбінацію вільних носіїв заряду. Контур 
смуги А добре описується відомим для такого характеру 
рекомбінації виразом [4]

N  о* ~  (Ьй))2 (Ьц; -  £ р ) І/2 ехр
\ісо- Е

к Т
8

(О

4
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в області енергій Ьо>>Р:̂  Розбіжність розрахованих та експеримен

тальних значень N (0 при ИоКЕ^ обумовлена іншим каналом рекомбі
нації, який відповідає за формування смути Е Контур останньої в 
області Ьсо, близьких до Е отримується відніманням розрахованої 
за (1) смуги А від експериментального спектру (штрихова лінія рис І).

Для смуги Е притаманні наступні особливості. По-перше, 
асиметричність -  різкі високоенергетичні та пологі низькоенергстич- 
ні спади. По-друге, із зростанням рівня збудження максимум випро
мінювання посувається в область менших енергій квантів (врізка на 
рис.1). Це повністю виключає донорно-акцепторну природу сму ги Е,
оскільки для неї залежність ЬсОтЩ повністю протилежна [5]. Заува
жимо також, що смуга Е не може бути обумовлена рекомбінацією за 
участю одиничного рівня, оскільки в цьому випадку положення 
максимуму не повинно залежати від рівня збудження [4] По-третє, 
низькоенергетичному “крилу” смуги Е притаманна експоненційна

залежність і ї &(Нй)), до того ж нахил прямих (побудованих в 
напівлогарифмічннх координатах) зменшується з ростом / при 
сталій температурі (рис.2) І зрештою, інтенсивність випромінюван
ня /  цієї смуги не залежить від рівня збудження за степеневим 
законом з показником степені, близьким до 1.5 (врізка на рис.2).

Вказані особливості смуги Е дозволяють інтерпретувати її як 
наслідок нспружної скситон-електронної взаємодії [6], внаслідок якої 
екситон анігілює, віддаючи частину своєї енергії на прискорення 
електрону. Шари /?-Сс18е мають яскраво виражену електронну 
провідність. Зсув максимуму смуги Е в область менших Ьсо 
пояснюється тим, що з ростом Ь збільшується концентрація вільних 
електронів, а отже зростає ймовірність розсіяння екситонів. Під час 
розсіяння екситон віддає частину своєї енергії електрону, внаслідок 
чого здійснює перехід в стан з меншою енергією. Зміна низькоснер- 
гетичного нахилу смуги Е при збільшенні рівня збудження є 
наслідком багаторазового розсіяння екситона вільними електронами.

Перейдемо тепер до з ’ясування природи екситону, який може 
бути вільним чи зв’язаним на домішкових станах. Напівширина 
смуги випромінювання вільного екситону повинна
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2.00 2.05 2.10 2.15 /ко, еВ
Рис. 2. Ншькоенергстичний спад екситонної смуги люмінесценції при 

різних рівнях збудження: 1 -  Ь0, 2 -  0.1 Ь0, 3 -  0.006 Ь0.
На врізці -  залежність інтенсивності випромінювання смуги Е 

від рівня збудження. Т= 77 К.

бути близькою до кТ, а зв'язаного -  помітно меншою за середню
геплову енергію [4,5]. Якщо вважати, що смуга Е симетрична
відносно максимуму, то її напівширина складає біля 7 меВ. Цс
свідчить на користь випромінювання вільного скситона. Його
енергію зв’язку Єо можливо оцінити за виразом |4,5]

* * 
тпт п 1

О0 =13,6 (еВ). (2)
тп + т р є

*
Використовуючи значення ефективних мас електронів т п -і). \ \rriQ та 

дірок т*р =0.45/?7о при діелектричній проникності £-9.2 [7|, отриму

ємо ?«12меВ. Експериментальне значення с за різницею 

е знаходиться в межах 10-20 меВ (врізка на рис. 1). Як 

випливає з проведених оцінок, ОЦ0 1  ближче до нижньої межі

С ^ к с . Це є логічним, оскільки менше значення Сг$ к с відповідає 
найбільш низькому рівню збудження, при якому процеси непружної 
електрон-електронної взаємодії найменші.
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На завершення відзначимо, що електричні та люмінесцентні 
параметри і характеристики не змінюються після багаторазового 
нагрівання зразків до 450 К, а також- зберігання при кімнатній 
температурі на протязі двох років Таким чином, наведені факти 
разом з скситонною люмінесценцією свідчать про те. що вико
ристана технологія дозволяє отримувати структурно досконалі шари 
CdSc з стабільною кубічною модифікацією.
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SUMMARY  

MACHN1Y E.V., SLYOTOV M.M 
EXC1TON LUM INESCENCE OF THE LAYERS CADMIUM  

SELENIDE BY CUBIC MODIFICATION
The photoluminescence of layers of /?-CdSe, obtained by 

methods of solidphase substitution on single-crystalline ZnSe, has 
been studied. It is established, that long-wavelength edge 
radiation is consist from two bands which is due by interzonal 
recombination of free carriers and annihilation of free exciton by 
his nonelastic dissipation on electrons.
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УДК 535. 37

СЛЬОТОВММ  

МЕХАНІЗМИ ЛЮМІНЕСЦЕНЦІЇ ШАРІВ ZnSe ТА 7ліБ

Наведено результати досліджень фотолюмінесценції 
гпБе та ZnS, отриманих методом твердофазного заміщення. 
Обговорюються механізми рекомбінаційних процесів за учас
тю власні« дефектів кристалічної гратки та домішок, що не 
піддаються контролю.

На сполуках А2В6 отримано випромінюючі та фоточутливі | 
гетероструктури [1]. їхні властивості суттєво визначаються на
рощеними шарами А:Вб, оскільки у вихідних підкладинках домінує 
самоактивоване випромінювання в довгохвильовій області спектру )
[2]. Тому отримання матеріалу з домінуючим короткохвильовим 
випромінюванням та вивчення механізмів їх люмінесценції 
залишається актуальною задачею. Дана робота присвячена вказаній 
проблемі, зокрема на сполуках 2 п8е та, ZnS.

Досліджувані шари одержувалися методом твердофазного 
заміщення (2 п8е на 2п8 та 2п8 на Сс18<Те>). їх отримання І 
підтверджується результатами вимірювань фотолюмінесценції та 
дослідженнями довгохвильового краю поглинання. Монокриста- 
лічність шарів підтверджується результатами рентгеноструктурнп.х 
досліджень. Фотолюмінесценція (ФЛ) збуджувалася азотним ла
зером (/Ы).337 мкм, максимальний потік квантів Р«1018 фот/с) 
Ослаблення потоку збудження здійснювалося системою абсорб 
ційних фільтрів. Випромінювання аналізувалося монохроматором 
МДР-23 та вимірювалося в режимі автоматичного запису при 
використанні системи синхродетектування. Спектри ФЛ наведено в

координатах: кількість фотонів в одиничному інтервалі енергій 7/(0 -  
енергія фотону Исо.
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Люмінесценція шарів спостерігається в скньо-
фюлстовій області -  2 5^2.9 еВ (рис І) Спектральний розподіл 
випромінювання свідчить про наявність декількох рекомбінаційних 
процесів їх аналіз дозволяє виділити чотири смуги випромі
нювання, умовно позначені символами А, В, С, її  Кожна з них мас 
свої характерні риси.

Рис. 1 Нормовані спектри фотолюмінесценції 2п8е, 
виміряні при рівні збудження 10і6 фот/с ( 1) та 1018 фот/с (2).

На врізці -  залежність від рівня збудження інтенсивності 
та положення максимуму смуги А. Т=77 К.

Для смуги А незалежно від рівня збудження спостерігається 
асиметричність -  різкий високоенергетичний та повільний низько- 
енергетичний'спади. Інтенсивність випромінювання /  залежить від 
рівня збудження за степеневим законом з показником степені ~1.5, а 
максимум спектру посувається в область менших енергій при 
збільшенні Р (врізка на рис.1). Наведені закономірності свідчать про 
екситонний характер випромінювання [3]. При Р^ІО10 фот/с в смузі 
А з Ле»т =2.786 еВ на низькоенергстичному спаді спостерігаються 
ЬО-фононні повторення на 2.756 еВ та 2.726 еВ. З збільшенням
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рівня збудження контрастність ЬО-смуг зменшується і при /*>10 '* 
фог/с на низькоенергетичному експоненційному спаді спостері
гається монотонна залежність Л/С0(/7й)), нахил прямої якої в 
налівлогарифмічних координатах зменшується з ростом Р (при 
сталій температурі) Це вказує на зростання ймовірності розсіяння 
екситонів внаслідок непружної екситон-електронної взаємодії |5].

Природа екситону може бути інтерпретована з наступного 
аналізу [4]. Як відомо, енергія випромінювання вільного екситону
при /ЧЮ ^фот/с складає Ех=2.804 еВ [5]. Енергія зв'язку екситон-

домішкового комплексу становить Езв=Ех-Ьа)т=0.018 еВ [4]. За пра
вилом Хелстеда-Авена енергія іонізації відповідної акцепторної до
мішки становить Еа* \0 Е зв [6]. Звідси в нашому випадку £ а=0.18 еВ. 
що відповідає глибині залягання акцептора, обумовленого одно

зарядною вакансією цинку У%п (Еа~0.\9-.-0.20 еВ). Таким чином, 
домінуюча смута А обумовлена анігіляцією екситона, зв’язаного з 
акцептором.

Смуга В характеризується наступними властивостями: а) 
незалежність положення максимуму /70.^=2.704 еВ від рівня 
збудження; б) симетричність контуру головного максимуму з напів- 
шириною, близькою до 2кТ; в) різницею енергій Е ^ Ь с о ^О .  106 еВ. 
Вказані властивості притаманні рекомбінації за участю локальних 
центрів [2-4]. В нашому випадку енергія активації центру (за 
температурними дослідженнями електропровідності) становить
£ а~0 096 еВ і корелює з величиною Е^-1ш т. Отримані результати 
відповідають глибині залягання в 2 п8е комплексу акцепторного

типу -  (у £ п 'У $еІ 3 1 еВ. Вказані акцепторні центри пере

бувають в термічній взаємодії з валентною зоною і тому здійснюють 
коливання з частотою ЬО-фононів кристалічної гратки [2]. Внаслі
док цього спостерігаються побічні еквідистантні ЬО-повторення 

безфононноі смуги на енергіях Ра)т-П-І1СО0 , де п -  кількість фононів,
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а Лй*)~0 03 еВ -  енергія ЬО-фонону В цілому смуга апроксимхється 
відомим виразом [7]

(\\0)-\\сот +~пЛій}0)2<Х)

На, = Е  ехР
л=0 2а 2

(1)

де п=0Л,2 ,3 ,4 , <7=3.510° еВ 2 -  параметр, зв'язаний з напівшириною 

(Ьо) 1/2) безфононної смути за виразом

(ЬбУї/з)^
(2)

Інтенсивність максиму му складових смут підкоряється залежності

” »п  (3)

де М  -  міра інтенсивності електрон-фононної взаємодії, яка з 
експерименту становить =0.679. Таким чином, смуга В

обумовлена рекомбінацією вільних електронів з дірками на 
акцепторах і супроводжується емісією чотирьох ЬО-фононів

При /^ ІО 17 фот/с тонка структура смуг А і В згладжу ється, а 

також спостерігається люмінесценція в області Ьо)>Е^ (крива 2 
рис 1). За всіма експериментальними ознаками це випромінювання 
обумовлено міжзонною рекомбінацією. В нашому випадку ця 
область включає дві смуги -  С і О. Перша з них апроксимується 
відомим виразом для прямої рекомбінації [7]

Ь с о -Е ,

к Т
(4)

Смугу О отримано шляхом віднімання експериментальних значень і 
розрахованих за (4). Отриманий спектр також добре узгоджується з

виразом (4) при Е ^  =2.851 еВ. Різниця значень - Е ^  =2.851еВ-

2 .8 18еВ=0.033сВ. Отримана величина узгоджується із значенням 
спін-орбітального розщеплення валентної зони ZnSQ на підзони [7].

Випромінювання 2п8 спостерігається в області квантів 2.3- 
3.4 еВ. Максимум. випромінювання при /*« 1016 фот/с становить
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2.96 еВ і зсовується в область менших енергій при зменшенні рівня 
фогозбудження. В цілому спектр характеризується особливостями на 
енергіях квантів 2.39 еВ, 2.66 еВ, 3.14 сВ та 3.31 еВ. Цс вказує на 
складову природу випромінювання.

Зсув головного максимуму та велика напівширина спектру 
свідчать про рекомбінацію на донорно-акцепторних парах (ДАП) 
[2.7]. Згідно теорії ДАП [7] енергія випромінювання /7(^=2.96 еВ 
визначається з співвідношення

= Е £ — Еа -  — Еа — Е ^  ^

де £ “а та Е& -  глибини залягання акцепторного та донорного рівнів, 

відповідно; £Ь ~ діелектрична стала, є -  діелектрична проникність 

напівпровідника, Я\ -  відстань між партнерами ДАГІ. Враховуючи 

енергетичні положення власних дефектів ZnS У ^  (Е^= 0.3 сВ) та 

У^п (Еа=0.6 еВ) [8]. отримуємо для кулонівської енергії взаємодії

між партнерами 0.2 еВ. Цьому відповідає відстань /^«6.8 А 
Наявність інших відстаней забезпечує широку смугу випромі
нювання.

Разом з тим вказані вище в спектрах ZnS особливості не 
підкоряються рівнянню (5). Це обумовлено тим, що існують інші 
типи дефектів, за участю яких формується випромінювання. Так.

О 4-
наявність двозарядної вакансії сірки У$ обумовлює утворення 

акцепторного стану з £ а=1.05 еВ [8]. Рекомбінація вільних слектро-

нів з дірками на вказаних дефектах обумовлює смугу з Лй^=2.39 еВ 
[9]. Домішка телуру з підкладинки монокристалу Сб8<Те> в 
оточенні сірки шару ZnS обумовлює випромінювання в області 
квантів 3.14 сВ [9]. Менш ефективними рекомбінаційними про
цесами є переходи за участю домішки Те і (2.66 еВ) та комплексу

) “ 3.14 еВ [9]. Природа деяких з них потребує подальших

досліджень та уточнень.
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Таким чином, метод твердофазного заміщення дозволят
отримувати досконалі за якістю сполуки в системі А:В' шляхом
заміщення атомів як в катіонній, так і в аніонній підгратках
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SUMMARY  

SLYOTOV М М 
M ECHANISM S OF THE LUMINESCENCE BY 

ZnSe AND ZnS LAYERS
ZnSe and ZnS photoluminescence investigations results 

obtained by solid-phase substitution arc presented. Mechanisms of 
recombination processes with participation of intrinsic lattice 
defects and uncontrolled impurities are discussed.
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СКЛЯРЧУК В М., СКЛЯРЧУК О. Ф 
ПАЛАГНЮК С М., УЛЬЯНИЦЬКИЙ к. с

МЕХАНІЗМИ ПЕРЕНОСУ ЗАРЯДУ  
В ПОВЕРХНЕВО-БАР’ЄРНИХ СТРУКТУРАХ НА р-С(1Те

Описані поверхнево-бар'єрні структури на моно- 
кристалічному СсіТе з питомим опором 102-104 Ом-см. 
Досліджена роль генераційно-рекомбінаційних ітроцесів в 
області просторового заряду в формуванні електричних 
характеристик зразків

Діодні структури на основі телуриду кадмію -  найбільш | 
вивченої серед широкозонних напівпровідникових сполук її і VI і 
елементів періодичної системи -  досліджуються з 60-х років. Значна 
частина опублікованих робіт має описовий характер і тільки в і 
деяких з них проводиться фізична інтерпретація одержаних ; 
результатів з розрахунком характеристик зразків (див., для і 
прикладу, [1-6]). В даній роботі приведені результати дослідження 
СсіТе діодних струїсгур, властивості яких визначаються по | 
тенціальним бар’єром на поверхні напівпровідника, вільній від 
фронтального півпрозорого шару металу, оксиду олова-індію, або : 
іншого матеріалу. В таких структурах створюються умови, найбільш | 
сприятливі для дії зовнішніх факторів, оскільки падаюче випроміню : 
вання потрапляє безпосередньо в бар’єрну область напівпровідника 
В роботі описана процедура виготовлення, визначені основні І 
параметри і механізми переносу заряду в досліджуваних зразках.

1. Зразки

Діодні структур и виготовлялися на монокристал ічному СсіТе І 
діркового типу провідності, вирощеному модифікованим методом

УДК 621.382
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Бріджмсна В залежності від умов виготовлення і легування питомий 
опір вихідного матеріалу змінювався в межах ІО^ІО4 Ом см 
Використовувались вирізані алмазним диском пластинки CdTe 
товщиною 1-2 мм Після шліфовки і поліровки алмазними пастами 
пластини оброблялись в 5% розчині брому в метанолі, ретельно 
відмиватись органічними розчинниками та в проточиш деіоні- 
зованій воді із застосуванням ультразвуку Для подальшого 
відбирались пластинки, що мали безблочну однорідну поверхню.

Поверхнево-бар'єрні структури створювались електронно- 
променевим розпиленням AI з водоохолоджуваного мідного тиглю у 
вакуумі не гірше 10 6 Topp при прискорюючій напрузі 3-6 кВ 
Розміри і конфігурація металевих площадок задавались молібде
новими масками, лінійні розміри “вікон'? в яких були від 0.2 до 3 мм 
(круглі або прямокутні отвори). Пластини з напиленими контактами 
відпалювались у вакуу'мі при температурі 200-250°С протягом 
декількох хвилин, після чого шар металу усувався хімічним 
травленням в НС1. Омічний контакт до підкладинки створювався
осадженням міді з водного розчину' C11SO4, а до фронтальної 
поверхні -  вплавленням маленької наважки In.

Фронтальна поверхня CdTe, що була під шаром А1, мала п- 
тип провідності і була достатньо провідною, так що при 
контакту ванні в одній точці (Іп) вся її площа ставала робочою (мала 
однаковий потенціал). Підтвердженням цього є той факт, що при 
переміщенні світлового зонду вздовж поверхні пластини 
збуджуваний фотострум був значним, якщо зонд попадав на 
площадку, яка була під шаром металу (коливання його величини 
обумовлені неоднорідністю матеріалу), і спадав практично до нуля, 
якщо зонд виходив за її межі (виникнення фотоструму в цьому 
випадку зумовлене розсіяним світлом).

2. Параметри бар’єрних структур

Ємнісні методи визначення параметрів досліджуваних 
бар’єрних струлсгур -  висоти потенціального бар’єра ср0 і ширини 
області просторового заряду (ОПЗ) d  -  ускладнені наявністю
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значного послідовного опору і малим значенням бар’єрної ємності 
(особливо для високоомного матеріалу). І ому для визначення срп і сі 
в даній роботі залучалась методика, запропонована в [6]. ГІри знач 
них прямих напругах домінуючим процесом проходження струму /  є 
надбар’єрне проходження основних носіїв з металу в напівпровідник 
або рекомбінація в ОПЗ і тоді виконується залежність

І п / - ^ -  = 1п / , - ^ £ - /  . ( 1 )
пкТ пкТ

де п дорівнює 1 або 2 відповідно для першого і другого випадку. З 
(І) випливає можливість визначення струму насичення У8 і 
послідовно включеного опору Р0, якщо побудувати залежність
\ n I - e V / 2кТ  від І. Оскільки

І, =54 Г'ехр 

а рекомбінаційний струм

ґ  ~  / А , .  \
* г Г 2 <р0 + Ац

к'Г
(2)

І кТ ехр(— )(3)
г* ^ ^ - 2 А ^ - ЄУ)(гр0 - ЄУ)

(£' -  площа діода, А -  ефеїсгивна постійна Річардсона, Ац  -  енерге
тична віддаль рівня Фермі від валентної зони для р-типу напівпро
відника, я, -  власна концентрація носіїв заряду, т -  ефективний час 
життя носіїв в ОПЗ), то провівши виміри при різних температурах.
можна знайти величину (р +  А/./, а з температурної залежності

глибину залягання рівня Фермі А р  (рис.1). Зміна концентрації носіїв 
з температурою відносно слабка, тому при визначенні А р  треба 
враховувати залежність рухливості носіїв від температури, яка в

З !2області температур, вищих кімнатної, пропорційна Т~ . Для 
невиродженого напівпровідника концентрація вільних дірок Р

дорівнює е х р ( - А / і /  к Т ) ,  де -  ефеїсгивна густина станів у

валентній зоні. Тому, знаючи ефективну масу дірок, легко знайти їх
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концентрацію в об'ємі напівпровідника, а також ширину ОТО 
скориставшись формулою

де є -  діелектрична проникливість напівпровідника, Єо -  електрична 
стала Як вже відзначалось, фронтальна поверхня досліджуваних 
структур має /7-тип провідності, шо вказує на наявність при
поверхневого інверсійного шару. Для визначення положення рівня 
фермі в цьому шарі знімалась температурна залежність опору між
двома омічними контактами (7П) на фронтальній поверхні. Побудова 
залежності опору від 1ІТ вказу є на те, що віддаль рівня Фермі від 
дна зони провідності на поверхні складає А/л^О. і 4 еВ, в той час як в 
об’ємі напівпровідника рівень Фермі розташовується вище вершини 
валентної зони на А /л^0 .3  еВ.

Таким чином, електричні виміри при різних температурах 
дозволяють визначити параметри бар'єрної структури, необхідні для 
інтерпретації її характеристик. Енергетична діаграма поверхнево- 
бар'єрної структури зображена на рис. І.

3. Механізми переносу заряду

Електричні виміри свідчать про достатньо високу якість 
досліджуваних поверхнево-бар'єрних структур: при напрузі 1В 
коефіцієнт випрямлення при температурах 360-370 К перевищує 
10 , а при кімнатних -  на декілька порядків більший. На рис.2 
приведені вольт-амперні ( I V )  характеристики діода, виготовленого 
на СсГГс з питомим опором ~103 Ом-см. Аналіз одержаних даних 
вказує на те, що прямий струм в діодах такого типу визначається 
рекомбінаційними процесами, а обернений струм -  генерацією 
носіїв в ОПЗ.

Найбільш ефективними є генераційно-рекомбі надійні 
Центри, енергетичні рівні яких розташовані поблизу середини
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Іп (ІГ0Т-5'2) Ігі Р ,

А[і'- 1]
т

о

Рис. 1. Температурна залежність 1$ та Н0.
Внизу схематично зображена енергетична 
діаграма досліджуваної діодної структури.

82



П-СсіТе ;

^  Си р-СсГГе
1

І [ А]

Рис.2 . Вольт-амперна характеристика діода при різних температурах (К): 
1 - 292, 2 - 318, 3 - 338, 4 - 363.

Точками зображені експериментальні дані, а суцільними лініями - 
залежності, розраховані з використанням формул ( 1) і (2).
Зліва вгорі -  схематичний переріз діодної структури.
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забороненої зони напівпровідника Для таких центрів при е У » к І \  

нехтуючи залежністю від V  передекспоненційних множників, можна

прийняти, що / г =  І го ехр( с У  /  2 к ґ ) ,  тобто залежність 1пІ  від V 

згідно (3) повинна зображатись прямою лінією, нахил якої дорівнює 
еІІкТ. а відсічка на осі струмів -  величині / го. З рис.2 видно, що при 
К<0.8-1 В пряма вітка 1-У характеристики при всіх температурах 
добре описуються формулою (4). Кількісне співпадання досягається, 
якщо час життя т прийняти рівним 5-10 10 с. При розрахунках 
ефективні маси електронів і дірок були прийняті відповідно рівними

0 . 1 1т 0 1 0.35/Яо (^о -  маса електрона у вакуумі), а ширина забо
роненої зони - 2^(7)= 1.58-4.1 -Ю 4 еВ К 1 Т.

Скориставшись знайденими параметрами, легко розрахувати 
обернений струм через діодну структуру, зумовлений генерацією 
носіїв в ОГІЗ за участю рівнів, розташованих поблизу середини 
забороненої зони напівпровідника [2]:

щ с /^ / 2 - Д ц - е У  -
Є ^ - Г — --------   7Г ■ <5>т уі<Ро~єУ

Формула (5) показує, що тільки при великих обернених 
напругах генераційний струм в поверхневому бар’єрі зростає у 
відповідності з розширенням ОПЗ. В загальному випадку залежність
Іо{У) більш складна, зокрема досить різка при низьких напругах 

Розраховані струми І^(V) при різних температурах приведені на 
рис.2 разом з експериментальною залежністю, знятою при 363 К 
Порівняння вказує на добре співпадання результатів розрахунку з 
експериментом при 363 К і пояснює, чому обернений струм не 
реєструється при нижчих температурах (чутливість приладу для 
вимірювання струму складала 1(Г9 А).

*
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SUMMARY

SKLYARCHUK V. М., SKLYARCHUK Ye. F..
PALAGNYUK S. М., ULYANITSKY К. S.

CHARGE TRANSPORT MECHANISMS 
IN SURFACE - BARRIER p - CdTe STRUCTURES

Surface-barrier structures based on monocrystalline CdTe 
with a resistivity of 10~—104 Ohm-cm are presented. The contri
bution of generation and recombination in the spacc-charge re
gion to the formation of the sample electrical behavior is studied.
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УДК 621.793 184:621.3.049.76

БРАЙЛОВСЬКИЙ В.В , ІЛАРЮНОВ О Є
КАЛИНЮК В.В

ТЕХНОЛОГІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ТОНКОПЛІВКОВИХ  
ТЕРМОПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ОПОРУ

Запропонована технологія мініатюризації об'ємних мід- 
них термоперетворювачів опору.

У даний час для промислових вимірювань температури 
використовують термоперетворювачі опору (ТЛО) контактного типу 
з активним елементом із мідного чи платинового дроту 
Перетворювачі такого типу, враховуючи можливості сучасної 
мікроелектроніки, мають ряд суттєвих недоліків: велика маса, а отже 
і значна тривалість процесу вимірювання; необхідність вико
ристання ручних збіркових операцій при виготовленні; великі 
розміри, і відповідно, обмежена можливість використання для 
вимірювання температури в середині невеликих об'єктів [ 1 , 2 ].

З метою зменшення інерційності ТПО [3] було вирішено 
відмовитись від корпусування термочутливого елементу/. Термо- 
чутливий шар формувався на жорсткій ситаловій підложці. Для 
очищення від механічного забруднення підложки попередньо 
оброблялись у хромовій суміші з промиванням у дсіонізованій воді і 
наступною гідромеханічною обробкою. Потім пластини знову 
промивались у деіонізованій проточній воді, сушились та 
оброблялись у 98% азотній кислоті. Оброблені кислотою підложки 
промивались у проточній деіонізованій воді. Якість очистки 
контролювалась по змочуваності підложок. У випадку поганої 
змочугваності проводилась повторна очистка підложок.

Безпосереднє нанесення термочутливого шару міді на 
ситалову підложку не забезпечувало необхідної адгезії. При 
термоциклюванні сформованих у подальшому термочутливих
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структур, в окремих місцях спостерігалось спучування і навіть 
розрив плівки. Найбільш високу адгезію термочутливого шарл мі 
до ситалу вдалось забезпечити при наявності проміжного 
адгезій ного шару Ті-\¥ Нанесення плівок Ті-\¥ та міді проводилось 
методом магнетронного розпилення на установці *Ч)раторія- 5  * 
Використання даної установки дозволяло без розгерметизації 
проводити іонне очищення тліючим розрядом в атмосфері аргону 
безпосередньо перед напиленням.

У перших експериментальних зразках в якості захисного 
шару використовувався тонкий шар двоокису кремнію Нанесення 
захисного шару двоокису кремнію безпосередньо на поверхню 
термочутливого прошарку не забезпечувало необхідної часової 
стабільності характеристик ТЛО Виявилось, що нанесення 
додаткового прошарку Т і-\¥ між термочутливим та ізолюючим 
шаром двоокису кремнію істотно збільшувало стабільність Яо. 
Товщини адгезійного та захисного шарів Ті-\У вибирались виходячи 
з таких мірку вань: з одного боку , забезпечення необхідної адгезії та 
запобігання окислення, а з іншого - забезпечення якнайменшого 
ш\ нтування терморезистивного шару.

З мстою зниження розподіленої індуктивності ТПО в якості 
базової топології вибрана плоска біфілярна структура. Формування 
топології здійснювалось з використанням фотолітографії. Процес 
фотолітографії проводився на промисловій установці “Лада-125'\ 
Операція експонування здійснювалась на установці ’ЗМ -567А ”.

Після проявлення та задублювання попередньо нанесеного 
фоторезисту7 травились всі шари тришарової структури, незахищені 
маскою фоторезисту. Діелектрична плівка із двоокису кремнію 
наносилась плазмохімічним нарощуванням. Відкриття вікон для 
контактних площадок в захисній плівці з двоокису кремнію 
проводилось за допомогою другої фотолітографії. Незахищені 
фоторезистом ділянки двоокису кремнію знищувались методом
плазмохімічного травлення в атмосфері С?4  і О2 . Відкрита у вікнах 
поверхня Ті-\\^ травилась до робочого шару міді. Після промивання 
та просушування відкриті ділянки термочутливого шару облужу-
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вались припоєм ПОСМ 05 Скрайбування пластин з наступним 
поділом на елементи проводилось на напівавтоматі “Алмаз-М 
Після підпайки струмопровідних провідників вся поверхня ТЛО з 
частиною провідників покривалась двома тонкими прошарками 
термостійкого епоксидного компаунду.

Попередньо проведені дослідження свідчать про достатньо 
високу відтворюваність температурних характеристик тонкоплівко- 
вого ТЛО. Спостерігалось лише зменшення у порівнянні з об’ємни
ми зразками величини ТКО до 3.22-10° 1/град. Величина опору ТЛО 
при 0°С істотно залежала від часу напилення термочутливого про
шарку. При дотриманні вище приведених режимів величина
Ro=166.8±1.83 Ом.

Технологія виготовлення запропонованого ТПО розроблена з 
урахуванням існуючих технологічних ліній на ВАТ ’’Гравітон' 
м. Чернівці.
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SUMMARY 

BRAJLOVSKIJ V.V.,ILARIONOV O.E.. 
KALYNYUK V V 

TECHNOLOGY OF MINIMIZATION OF VOLUMETRIC  
COOPER THERMOTRANSDUCER OF RESISTANCE

Technology of minimization of volumetric cooper thermo- 
transducer of resistance is proposed.



УДК 62-387

ОПТИМАЛЬНИЙ ДИНАМІЧНИЙ СИНТЕЗ ЗАСОБУ 
ПРОГРАМНОГО ЗРІВНОВАЖЕННЯ 

ІЗ ЗМІННИМ ПАРАМЕТРОМ

Піхтонується алгоритм оіггимального динамічного синтезу 
засобу програмного зрівноваження багаторежимної циклової 
машини із змінним параметром. Застосування змінного пара
метра з урахуванням частот робочих режимів дозволяє досяг
ти найкращого врівноваження головного валу та покращити 
робочі характеристики багаторежимної машини при відносно 
простому засобі програмного зрівноваження. Даний метод 
синтезу стосується технологічних машин різних галузей 
промисловості як на стадії конструювання, так і на стадії 
експлуатації.

В циклових машинах все ширше застосовуються засоби 
програмного зрівноваження (ЗПЗ). які забезпечують оптимальний 
робочий режим за рахунок перерозподілу надлишкових моментів на 
робочих валах. ЗПЗ зменшують вібрації машин, підвищують їх 
технологічні якості, продуктивність та надійність. Конструювання 
ЗПЗ в таких випадках зводиться до задачі синтезу системи з 
постійними параметрами. Найбільш повно ця методика викладена в 
роботі А.Н.Полюдова [1].

Особливістю с\масних циклових машин є універсальність, яка 
робить їх придатними для обробки об'єктів широкої номенклатури. 
Але внаслідок зміни об'єкта обробки в ході виробничого процесу 
порушується оптимальність робочого режиму. Це порушення в 
деякій мірі компенсується переходом на багаторежимну роботу 
машини. Але ідеального зрівноваження можна досягнути лише з 
допомогою цілого набору ЗПЗ для кожного робочого режиму7 окремо. 
Як правило, економічно це не виправдано. Нами встановлено, що 
прийняте зрівноваження можна забезпечити лише одним ЗПЗ за

ФЕДОРЕНКО А П
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рахунок належним чином вибраного змінного параметра
В даній роботі розв'язується задача оптимального динамічного 

синтезу засобу програмного зрівноваження із змінним параметром 
для багаторежимної технологічної машини. Сформулюємо постав
лену задачу.

Нехай на головному валу технологічної машини виникає 
надлишковий момент

Мн=Мн(ф;®,Ьі), ( 1 )

де ф - k v t  повороту головного валу машини, 
со - ютова швидкість головного валу машини, 
hj - параметр, що характеризує величину технологічного наван

таження об’єкта обробки.
Обробці об’єкта певного виду відповідає певне значення 

(і=1,...1) та coj(j=l,...m). Частоту  ̂ об’єкта певного виду з генеральної 
сукупності позначимо через njj. Для кожного режиму роботи тех
нологічної машини теоретично існує такий ідеальний ЗПЗ. який за

рахунок зрівноважуючого моменту M 3 jj забезпечує рівність нулю

незрівноваженого надлишкового моменту

ДМ = М щ  (ф, со j , h і ) + M 3 ij. (2)

Нехай на величину’ зрівноважуючого моменту М 3 j j можна впли

вати з допомогою деякого параметра К, тобто має місце функція
М3=М3 (П(ф),ГГ(ф),К), ' (3)

де П(ф) - функція положення зрівноважуючого механізму, ГГ(ф) - 
перша передавальна функція зрівноважуючого механізму.

Ставиться задача оптимального синтезу засобу програмного 
зрівноваження із змінним параметром к, який забезпечує значення 
надлишкового моменту в допустимих границях. Математично дана 
задача полягає в знаходженні такої функції положення Г1 ((р) та таких 
значень параметра K j j ,  щоб для всіх ф є  [0 ,ф |] та для всіх h[ і со| з 
частотами nÿ значення

ДМ hij = M hi j (9 , © j , h j ) + M 3ij (П(ф), П '(ф), Kÿ ) (4)
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було мінімальним і меншим допустимого [ЛМ ь ]
Основною умовою синтезу є умова

Ьіі —> т іп . (5)
Допоміжною умовою синтезу є умова

А М іщ < [Л М ь ] (6)

Встановлено наступний алгоритм синтезу ЗПЗ 
1 Для кожного робочого режиму з параметрами Ьі оу для

всіх ф є  [0 ,ф |]  знаходимо ідеальний зрівноважуючий момент

М 3і] = - М Ьу(ф,со)Ь і ) .  (7)

2. Методом найменших квадратів знаходимо такий зрівнова- 
*

жу ючий момент М з , котрий найкращим чином наближається до
~ *

зрівноважуючого моменту М 3 . Тобто забезпечується мінімум функції

*  Щ М * )  =  і ] ( М 3у -  Мз)пу<1ф.. (8)
<0 о

В результаті математичних перетворень одержано розра
хункову формулу для визначення зрівноважуючого моменту

М і =  ■ (9)
£ п у
Ч

3. Методом найменших квадратів для кожного робочого 
режиму визначаємо такі значення Ку, при яких функція

М зі і (М з , к іі ) найкращим чином наближається до функції

для всіх фЄ [о,Ф і].
4. Визначаємо дійсний зрівноважуючий момент МЗу для 

кожного робочого режиму
М 3у = М 3у ( П ( ф ) , П ' ( ф ) , к ц .

5. Перевіряємо виконання умови (6), згідно якої

Ьу = М  Ьу + М Зу -  [д м  Ь ]
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Якщо ця умова не виконується, то можна запропонувати ряд 
технічних засобів. Можна збільшити число робочих режимів пт 
зменшити сюбочі швидкості, збільшити число змінних параметрів, 
збільшити число значень змінного параметра тощо.

0. Знаючи функцію М *(П ,П '.к), визначаємо функцію поло

ження П(ф).
В результаті запропонованого алгоритму динамічного синтезу 

визначається функція положення П(ф) та значення Ку змінного 
параметра засобу програмного зрівноваження, що відповідають 
певним робочим режимам технологічної машини. Реалізація 
загальної методики розв'язку поставленої задачі в кожному 
конкретному випадку має свою специфіку. Характер роботи та 
конструкція технологічної машини суттєво впливають на вибір типу 
ЗПЗ та вибір змінного параметра.

Запропонований алгоритм динамічного синтезу був 
застосований до машин-автоматів машинобудівної, деревообробної 
та текстильної промисловостей. В якості засобу програмного 
зрівноваження був вибраний кулачковий механізм з пружинним 
акумулятором енергії та змінною довжиною коромисла в якості 
параметра к. Цей ЗПЗ досить універсальний, має досить широкі 
можливості перерозподілу накопиченої потенціальної енергії для 
забезпечення потрібної величини зрівноважуючого моменту, дуже 
компактний. ЗПЗ кулачкового типу був, наприклад, реалізований 
для модернізації заточного напівавтомата ТчПА-5. Розрахунки 
згідно запропонованого алгоритму велись з допомогою ЕОМ. 
Результати були перевірені експериментально. В результаті було 
досягнуте значне зменшення надлишкових моментів кулачкового 
валу подачі супорта: від чотирьохкратного зменшення в самому 
легкому режимі до тридцятикратного в самому тяжкому робочому 
режимі. Як наслідок, було забезпечено збільшення робочих 
швидкостей, зниження вібрацій та покращання якості заточки.

Підводячи підсумки, визначимо, що одержано і експеримен
тально перевірено алгоритм оптимального динамічного синтезу

92



засобу програмного зрівноваження із змінним параметром техноло
гічних машин. Новизна роботи полягає в застосуванні змінного 
параметра для досягнення найкращого зрівноваження з урахуванням 
робочих режимів машин. Це дозволяє істотно покращати робочі 
характеристики машин як на стадії конструювання, так і на стали 
експлуатації. Запропонований метод можна застосовувати до 
технологічних машин різних галузей промисловості.
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SUMMARY

FEDORENKO А Р.
THE OPTIMAL DYNAMIC SYNTHESIS OF THE PROGRAM  

BALANCING MEANS W ITH VARIABLE QUANTITY
An algorithm o f the optimal dynamic synthesis of the 

program balancing means in the multi-routine cyclic machine 
with variable quantity is proposed to your attention. Variable 
quantity application considering working routine frequency 
makes it possible for achieving o f the optimal main shaft 
balance and improving o f the multi-routine machine working 
characteristics by relatively simple means of program balan
cing. This method concerns with the technological machines 
of the different branches o f industry both on the designing 
and operating stages.

93



УДК 537.311.33

ВОЗНИЙ М В , ЧЕРНОВ В М

ЧИСЕЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ПЕРЕНОСУ 
ТЕПЛА В МОНОАТОМНИХ, БІНАРНИХ 

РОЗУПОРЯДКОВАНИХ ТА УПОРЯДКОВАНИХ  
СИСТЕМАХ

В роботі проведено чисельне моделювання процесів 
переносу теплової енергії в одновимірних ланцюжках, таких 
як моноатомні, розупорядковані та впорядковані певним 
чином. Отримані результати свідчать про можливість під
вищення термоелектричної добротності шляхом зменшення 
теплопровідності в надгратках термоелектричних матеріалів.

В даній роботі в якості метода моделювання використовується 
метод молекулярної динаміки. Суть його полягає в наступному

Рух молекул системи розглядають як такий, який підкоряється 
законам класичної фізики. Наявність квантових ефектів виклю
чається і не розглядається. Підхід застосовується для невеликої 
системи, яка нараховує від декількох десятків до декількох сотень 
атомів. В даному методі вважається, що молекули - це хімічно 
інертні кульки, і сила взаємодії двох довільних молекул 'залежить 
тільки від відстані між ними.

У цьому випадку повна потенціальна енергія Іі визначається 
сумою двочастинних взаємодій:

и  = У(г]2) + У (Гіз )+ ...+ У (г23)+ . . .=  Х Щ ) ,  ( 1)

Де У(гф залежить тільки від абсолютної величини відстані г,у між 
частками і та у.

Парна взаємодія виду (І) відповідає “простим” рідинам, 
наприклад, рідкому аргону | 3 ,4 ,5].

В даній роботі, окрім цього, вважаєгься, що молекули
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взаємодіють тільки із своїми найближчими сусідами Найбільш 
особливими особливостями У(г) для речовин с сильне під
штовхування для малих г і слабке притягування на великих 
відстанях. Найбільш широко використовуються феноменолопчн 
формула для У(г). а саме потенціал Леннарда-Джонса

В якості методу інтегрування рівнянь руху був використаний 
“самостартуючий" алгоритм другого порядку по який не 
призводить до накопичення похибки. - алгоритм Верле у швид- 
костній формі:

У даній роботі у сі моделі розглядались лише в одному вимірі 
В одновимірному випадку модель системи - це ланцюжок із N  атомів 
із взаємодією з найближчими сусідами. Для даної системи були 
застосовані жорсткі граничні умови, тобто вважалось, що нульовий 
та (N+1)-й атоми мають нескінчену масу. Перший та Д/-ий атоми 
взаємодіють з тепловими резервуарами (гарячим і холодним). Для 
більшості експериментів було використано N=10, хоча значення N 
доводилось і до 200 (рис. 1).

Рівняння руху для точкових мас у лінійному ланцюжку:

(2)

V = г  а  (& У .п і і /? - ‘ (З а)

-  к , + 0 (а „+і + а „)м 13.6)

(4)

де

(5)

95



- це повна потенціальна енергія ланцюжка.

Фіксовані границі

Кінцеві атоми в контакті з тепловим резервуаром х

Рис. 1. Модель кристалу в одновимірному випадку. Сили 
взаємодії з найближчими сусідами - гармонічні або 
ангармонійні. Кінцеві атоми взаємодіють імпульсивно у 
випадкові моменти часу з тепловими резервуарами. 
Ланцюжок ізотопічно розупорядкований.

Потенціал У(г), вибраний у виді (2), є ангармонійним. В якості 
ангармонійного потенціалу взаємодії обрано розклад цього потен
ціалу в ряд Тейлора біля положення рівноваги г=сг.

В рівнянні (4) не врахована взаємодія кінцевих атомів із 
зовнішніми системами. Частки резервуарів діють імпульсивно на 
кінцеві атоми ланцюжка в момент часу ^ (індекс б визначає момент
взаємодії) і передає їм імпульс Р * . Шляхом миттєвого бінарного

пружного зіткнення на а-вому кінці ланцюжка (індекс а  означає 
тільки кінцеві атоми) проста кінематика дає

У( г )  =  - є  + ^ / ( г - а ) 2, (6)

де у -силова константа.

(7)

(8)

для імпульсу, який переданий а-вому атому, який має масу та і



швидкість (безпосередньо перед зіткненням) при зіткненні з

атомом резервуара масою М а і початковою швидкістю №а.
Загальний метод розв'язування рівнянь руху настлтший
(1) Для атомів ланцюжка обирались фіксовані положення 

вздовж ланцюжка на однаковій відстані сгодин ви одного Кожному

напрямком швидкість V,, яка відповиала температурі, середній між 
температурами холодного та гарячого резервуарів

(2) Рівняння руху' оперували з часом Г„ який нарощувався з 
приростом 5ї. Як для гармонічних, так і для не гармонічних 
ланцюжків для інтегрування рівнянь руху використовувався 
алгоритм Верле в швидкостній формі. Приріст #  визначався 
наперед. Він повинен бути достатньо матим, щоб забезпечити 
зберігання повної енергії системи.

(3) 3 деякою ймовірністю ґ кожний з кінцевих атомів 
вичував зіткнення з атомом відповідного резервуару і миттєво 
отримував приріст імпульсу’ (8). Ймовірність зіткнення Я - наперед 
визначена константа, яка не залежить від швидкостей IV і х а .

Початкова швіщкість атома резервуара IV обиралась згідно з

розподілом Максвела, який характеризувався температурою Та [6]:

Кроки (2) і (3) повторювались до тих пір, доки система не 
досягала рівноваги. Для ініціалізації (1) це займало біля 103 - 104 
кроків за часом. Вірогідні розв'язки які необхідні в ( 1 ) і (3) кроках, 
отримувались за допомогою генератора випадкових чисел.

Параметри величин, які використовувались в чисельних 
експериментах, наступні:

(1) Силові параметри визначені в рівнянні (2).
Зручно вимірювати фізичні величини, обравши за одиниці 

параметри потенціалу (2). В рамках даного методу моделювання 
фізично коректно було б обрати параметри потенціалу (2) як

атому ставилась у відповідність випадкова за величиною і

(10)



параметри інертного газу, наприклад, аргону. Тому був вико- 
ристаний наступний набір основних одиниць: 

одиниця довжини <т— 3.4* 1 (V10 м
одиниця енергії є -  1.65 • 10‘ Дж (11)
одиниця маси то = 1 .66-10"*7 кг.
За одиницю маси для зручності взяті маса молекули водню 

При такому виборі маса довільного елемента в одиницях то буде 
визначатися його масою в таблиці хімічних елементів.

Через основні ( 10) виразимо похідні одиниці. Зручно 
вимірювати температуру Т  в одиницях Т0 = є  /  к в . Час X в одиницях

/ 0 = ає~У2т 0 12. Потік енергії q - в одиницях д 0 =  а ~ хє У2т  1 Шу
кана теплопровідність к  в одновимірному ланцюжку буде 
виражатись в одиницях к 0 = к вє т т~у г .

Таким чином отримали наступний набір похідних одиниць:
одиниця температур То = 120 К

одиниця часу ^  =  3.41-10'13с

одиниця потоку енергії до = 4.84-10 9 Вт
одиниця теплопровідності к0 -  1.37* 10"2° (ВТ*м)/К.
(2) Маса атомів т\ в рівнянні (4).
Ланцюжки, які використані в даній роботі, це розупорядковані 

бінарні суміші без зміни сил взаємодії з домішками. Дві маси та їх 
концентрації задавались наперед. Випадкове число визначало одну з 
двох мас для атома на даному місці відповідно заданій концентрації 
мас у суміші.

(3) Температури резервуарів.
Для досягнення стану рівноваги в межах невеликого часу і 

можливості виміряти тепловий градієнт вище рівня теплових шумів 
необхідно використати великі температурні градієнти. Різниця 
температур між резервуарами обиралась того ж порядку величини, 
що і середня температура [2]. В окремих випадках шукався вплив 
прикладеного градієнта температури на обчислювальну тепло
провідність, і виявилось, що цей вплив менше статистичної похибки

(4) Ймовірність за одиницю часу X зіткнення частки резерву
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ара з кінцевим атомом
Ця ймовірність зіткнення пропорційна густині газу в резер

вуарі Зміна Я не впливає на обчислювальну- теплопровідність, але 
впливає на час досягнення стану рівноваги - чим більше Я до 
одиниці, тим швидше досягається рівновага Практично вико
ристовувались значення Я від 0 01 до 1 за один крок за часом

(5) Крок за часом 8і , в якій використовувався в інтегративній
схемі.

Крок за часом задавався таким, щоб інтегрування зберігало 
енергію краше, ніж 1% за 1000 кроків за часом Чим менше <У. тим 
краще зберігається енергія, але тим більше розрахунковий час. 
Оптимальним вважався крок 0.0017# (порядок ІО"1̂ с).

(6) Маси атомів резервуара.
Вони встановлювались таким, що дорівнювали більш легкій 

масі атомів ланцюжка [2 ].
Локальну температуру визначили як суму кінетичної і по

тенціальної температури [2 ], тобто:

(12)

де < >, позначає у середнення за часом.
Теплопровідність визначалася із закону Фур'є

ц --к ^гси іТ  . (13)

Потік енергії обчислювався на кінцях лінійного ланцюжка. 
Обчислення теплового потоку є безпосереднім. Він визначався як 
уся енергія, що передана кінцевому атому- атомом резервуару, 
поділена на час експерименту V.

<1а=Т,К(14)
Я

В кожний окремий момент часу взаємодії ця енергія 
визначалася як різниця кінетичної енергії кінцевого атома після 
взаємодії з атомом резервуару і до взаємодії з ним:



& ва = т а (і'а ) г / 2 - т а ( і а У(15)

Найбільш зраним критерієм досягнення стану рівноваги є те, 
що тепловий потік в один кінець ланцюжка дорівнює тепловому 
потоку з іншою кінця. Оскільки досягти точного співпадання досить 
важко, вважалося, що система досягла стану рівноваги, якщо потоки 
відрізнялися один від одного не більше, ніж на 1 %.

На рис.2 наведений приклад. Велика зубчатість верхньої 
кривої відбиває більший перенос енергії на зіткнення, що має місце 
при контакті з гарячим резервуаром.

Типовий графік локальної температури як функції положення 
в лінійному ланцюжку показаний на рис.З. Більш крута пряма лінія -

Рис.2. Верхня крива - це сумарний потік енергії в лінійний ланцю
жок з гарячого кінця; нижня крива - потік в ланцюжок з 
холодного кінця. З часом обидві ці криві стають лінійними з 
однаковими, але протилежними нахилами. Час, який необхід
ний для досягнення цього стану - рівноважний час. Якщо по
чаткові умови підібрані добре, він достатньо малий. Макси
мальна абсциса тут відповідає 100 одиницям часу 10 ( 1 1 ). 
Тепловий потік q виміряний в одиницях qo (1 1 ).

100



цс очікуваний температурний градієнт, визначений за температурою 
резервуарів. Інша пряма - цс характеристика локальної температури, 
яка найбільш візуально підходить Її нахил визначає внутрішній 
температурний градієнт. Цей дійсний температурний градієнт у 
ланцюжку, який використовується в розрахунку теплопровідності, - 
не те ж саме, що різниця температур між двома резервуарами із-за 
очевидного термічного опору, який залежить від природи з’єднання 
кінців кристалу з резерву арами.

Усереднення за часом, яке брали для досягнення цього 
розподілу локальної температури, було більше декількох десятків 
тисяч кроків.

Рис.З. Локальна температура в 40-атомній ангармонійному 20-20 
розу порядкова ному ланцюжку з масами 1-3. Відхилення на 
гарячому і холодному кінцях обумовлені конкретною конфігу
рацією, а не малим усередненням за часом. Усереднення за 
часом тут більше 30000 кроків; подальше усереднення не 
робить криву більш гладкою. По абсцисі відкладений номер 
атома і в ланцюжку; температура виміряна в одиницях То (1 1 ).
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Нерегулярності обумовлені конкретним розподілом домішки 
розупорядкованого ланцюжка. Якщо проводити усереднення за 
конфігурацією, то крива буде більш гладкою, але витрати 
комп’ютерного часу будуть невиправданими.

Рис.4 ілюструє розрахункову теплопровідність /гдля лінійного 
ланцюжка. Моноатомні гармонічні ланцюжки (концентрація легких 
атомів дорівнює 0 або 1) мають нескінченс к. Теплопровідність 
швидко спадає, якщо додати домішку. Цей ефект підсилюється із 
зростанням різниці мас. Додавання ангармонічності в моноатомні 
ланцюжки, як і очікувалось, зменшує їх к  до певного значення. Але, 
усі досліджені розупорядковані ланцюжки ангармонійністю 
відхилялися в інший бік. тобто додавання ангармонійного 
розсіючого механізму зменшувало термічний опір (збільшувало к).

Зрозуміти ці результати допоможе знання природи нор
мальних мод розупорядкованих гармонійних ланцюжків Тепло
провідність моноатомного гармонічного ланцюжка (рис.З) не
скінченна, оскільки grad Т зникає. Він зникає, оскільки всі фонони 
розповсюджуються в ланцюжку без послаблення. Додавання до
мішок суттєво змінює ситуацію: тепер трансляційна симетрія 
втрачена і деякі моди стають локалізованими. Останні не вносять 
помітного вкладу в тепловий потік від одного кінця кристалу до 
іншого, оскільки для цього мода повинна мати значну амплітуду на 
обох кінцях. Тільки нелокалізовані моди в нижній частині час
тотного спектру (квазіконтинуумі) нижче максимальної частоти 
моноатомного важкого ланцюжка задовольняють цій умові, і тому 
тільки вони можуть переносити енергію в розупорядкованому 
гармонічному ланцюжку. З іншого боку, локалізовані моди можуть 
вносити важливий, можливо домінантний, вклад в температурний 
градієнт.

Потік енергії головним чином складається з внесків мод 
квазіконтинуума; grad Т має більше відношення до локалізовних мод 
з високочастотного кінця спектру. Залежність к  від ізотопічного 
складу в чисельних експериментах можна якісно зрозуміти на базі 
цих положень.
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Рис.4. Залежність теплопровідності к розупорядкованого ланцюжка від 
концентрації легких атомів со.

Ангармонійність в ізотопічно розупорядкованій системі під
вищує теплопровідність. Цей результат стає зрозумілим, якщо 
додати до вище наведеного пояснення той факт, що додавання 
ангармонійності дозволяє локалізованим модам розпадатися в моди 
континуума. Локалізовані моди більше не заморожені від переносу 
енергії і їх енергія може стікати в низькочастотних модах типу
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фононних. Тому потік енергії зростає, а внутрішній температурний 
градієнт зменшується згідно з тим же механізмом. Теплопровідність, 
таким чином, повинна зростати із-за ангармонійного послаблення 
локалізованих мод.

Оскільки локалізовані моди повинні бути збуджені зіткненням 
атомів резервуару з кінцями кристалу, здається, що, якщо тільки 
локальовані моди залишаються відповідальними за внутрішній 
grad Т в гармонічному ланцюжку, довгий ланцюжок не зможе 
підтримувати grad Т в центрі. Для перевірки температурний градієнт 
і теплопровідність обчислювались в розупорядкованому ланцюжку в 
200 атомів - в 20 разів більше звичайної довжини. Для к в цих 
випадках не було знайдено суттєвої різниці. Для скінченного 
ланцюжка довільна локалізована мода буде мати деяку малу, але 
скінченну, амплітуду на кінцях, і тому все одно буде збуджуватись 
тепловими резервуарами Довжина ланцюжка тільки збільшує час 
необхідний для досягнення рівноважного стану.

Передбачити поведінку теплопровідності реальних триви
мірних кристалів можна з впевненістю лише на основі екстраполяції 
одновимірних і двовимірних результатів. Результати, які отримані в 
двохмірних гратках, є необхідними, оскільки квадратна гратка має 
багато характерних рис простої кубічної гратки, які зникають в 
лінійному ланцюжку.

Якісне співпадання отриманих результатів з результатами 
інших авторів [2,4] підтверджує коректність моделі та правильність 
розрахунків. Це, в свою чергу, дозволило здійснити моделювання 
процесів переносу тепла таких цікавих і перспективних систем, як 
упорядковані системи. Одержана теплопровідність зображена на 
рис.5.

Точка 1/2 рис.5 відповідає випадку загального ланцюжка, 
який складається з однакових послідовних груп, кожна з яких 
містить 1 важкий і 2 легких атома. Точці 2/4 відповідає група у 
ланцюжку, яка містить 2 важких і 4 легких атома і т.д.

З рис.5 видно, що теплопровідність зростає при збільшенні 
числа важких атомів в групі. Це можна якісно зрозуміти так. При 
переході від неперервної послідовності атомів одного сорту' до 
іншого сорту відбувається порушення ідеальності неперервного
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Рис. 5. Теплопровідність ізотопічно упорядкованої структури при 
постійному відношенні числа важких атомів до числа легких, 
як 1:2 відповідно. Відношення мас 3:1. Потенціал взаємодії - 
ангармонійний.

ланцюжка. Тобто, кожний перехід "важкий атом" - "легкий атом" 
або "легкий" - "важкий" по суті грає роль розсіючого центру при 
розповсюдженні фононів. При збільшенні неперервного числа 
важких атомів в групі число таких розсіюючих центрів на одиницю 
довжини зменшується, і отже, теплопровідність зростає.

В граничному’ випадку теплопровідність великого ланцюжка, 
який складається тільки з однієї групи, наближається до ефективної 
теплопровідності двох контактуючих моноатомних ланцюжків.

З рис.5 видно, що к  сильно зменшується при малому числі 
важких атомів в групі, що може привести до значного збільшення 
добротності термоелектричних матеріалів та значно покращити 
параметри термоелектричних елементів, такі як ККД, чутливість та 
інші.
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SUMMARY

VOZNY M.V.,CHERNOV V.M 
NUMERICAL MODELING OF HEAT TRANSFER  

PROCESSES IN SUPERLATTICES, 
IDEAL OR DISORDERED SYSTEMS

Numerical modeling of heal energy transfer processes in 
one-dimentional systems such as monoalomic chain in disordered 
and ideal systems has been done. The received results give the 
possibility to increase of thermoelectrical material figure of merid 
by decrease thennal conductivity in superlatices of thermo
electrical materials.
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ГОДОВАНЮК В М

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РАДІАЩ ЙНОЇ СТІЙКОСТІ 
ФОТОПРИЙМАЧІВ НА ОСНОВІ КРЕМНІЄВИХ 

ЕПІТАКСІЙНИХ СТРУКТУР

Згідно досліджень отримана система співвідношень 
елементів конструкції. що забезпечують радіаційну стійкість 
фотодіодів на основі кремнієвих епітаксійних структур

І Сучасні електронні системи спостереження, контролю та
наведення, які працюють в оптичному діапазоні електромагнітного 
спектру, використовують в якості датчиків оптичного випро- 
мінювання різноманітні фотоприймачі. їх надійність визначається 
багатьма факторами, у тому числі і радіаційною стійкістю.

Застосування фотоприймачів, зокрема фотодіодів, в умовах 
впливу радіаційних факторів визначається їх радіаційною стійкістю. 
Таким чином, забезпечення радіаційної стійкості фотодіодів є 
актуальним завданням сучасної електронної техніки.

Одним з основних показників, що визначають радіаційну 
стійкість фотоприймачів, в тому числі фотодіодів, є величина 
зменшення фоточутливості після впливу радіаційних чинників 
Фоточутливість фотодіодів, в свою чергу, визначається часом життя 
неосновних носіїв струму.

Як відомо [1]. ефект впливу нейтронного випромінювання на 
час життя неосновних носіїв струму як фактора радіаційного впливу, 
в декілька разів вище, ніж гамма-квантів. Тому для виявлення 
стійкості, фотодіоди досліджують на витривалість саме цьому 
факторові. Велика концентрація дефектів, що утворюються при



нейтронному опромінюванні напівпровідника, приводить до зрос
тання його питомого опору.

При достатньо великих потоках нейтронів - флюєнс на рівні 
1014 нейтрон/см2, питомий опір матеріалу може збільшуватись, і 
повинна збільшуватись ширина області просторового заряду [ 1 ] в 
кристалі фотодіоду. З урахуванням цього, зменшення чутливості 
внаслідок радіаційного впливу вказаного фактора має бути відносно 
незначним [2].

Проте, результати, отримані при випробуваннях фото
приймачів у вентильному режимі роботи, які були побудовані з 
урахуванням цих міркувань, не підтвердили їх. Дані іспитів 
показали зменшення чутливості до 90 % від початкової.

Для забезпечення достатньої стійкості фотодіодів, роз
рахунок їх конструкції необхідно проводити з урахуванням змін 
параметрів матеріалу (кремнієвих епітаксійних структур) та 
елементів конструкції після впливу радіаційних чинників [3].

Згідно досліджень та з урахуванням згаданого досвіду, 
авторами запропонована система співвідношень елементів конструк
ції фотоприймачів на основі кремнієвих епітаксійних структур, що 
працюють як у вентильному так і у фотодіодному режимах, яка 
забезпечує радіаційну стійкість, а саме - мінімальне зменшення 
фоточутливості.

ь ^ І-ШВ + \VrLB 
Н < Ьрв + \¥ р,

де: Ь - товщина високоомного шару;
Ьрв, Ьпв - дифузійна довжина неосновних носіїв заряду в 

легованій області та у високоомному шарі відповідно, після вплив} 
радіаційних чинників;

\¥ пв - ширина області просторового заряду у високоомному шарі 
після впливу радіаційних чинників;

\Ур - ширина області просторового заряду в легованій області;
Н - глибина залягання р-п переходу.
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Результати випробувань фотодіодів, виготовлених з ураху
ванням викладених вимог, показали зменшення їх фоточугливосгі 
після впливу потоку нейтронного випромінювання на рівні 
10і 4 нейтрон/см2 до 30-50%.

За отриманим результатом, а саме за радіаційною стійкістю, 
виготовлені фотодіоди знаходяться на рівні кращих світових 
аналогів.

Здобуті результати використані в серійному виробництві
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SUMMARY

ASCHEULOV A.A., DOBROVOLSKIY U.G.,
GODOVANYUK V.M.

THE PROVISION STABILITY OF RADIATION BY 
PHOTODIODES ON THE SILICON 

EPITAXIAL STRUCTURE BASE
System of the correlation the elements of construction, 

which secure the radiation stability by photodiodes on the silicon 
epitaxial structure base, is received on the base of the research.
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АЩЕУЛОВ А .А , ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ Ю Г ,  
РОМАНЮК І.С , ГОНЧАРОВ О.В.

ТЕРМОСТАБІЛІЗОВАНИЙ ФОТОЕЛЕКТРИЧНИЙ  
ПРИЙМАЧ ЛАЗЕРНОГО ВИПРОМІНЮ ВАННЯ

Розроблено термостабілізований фотоприймач лазер
ного випромінювання, здатний реєструвати питому оптичну 
потужність до 1 Вт на довжині хвилі 1.06 мкм.

Реєстрація та контроль лазерного випромінювання великої 
щільності та потужності є актуальним завданням сучасної лазерної 
техніки та технології.

Звичайні засоби реєстрації та контролю випромінювання 
великої потужності на основі фотодіодів [ 1 ] стають неефективними. 
За рахунок виділення великої кількості тепла при поглинанні 
оптичного випромінювання кристал фотодіоду розігрівається. Це 
призводить до перенасичення р-п переходу фотогенерованими 
носіями та збільшенню теплових складових струму шуму.

Для рішення цієї проблеми авторами запропоновано термо
стабілізований фотоприймач лазерного випромінювання на основі 
кремнію, оптимізований для реєстрації оптичного випромінювання 
великої потужності з довжиною хвилі 1.06 мкм.

Фотоприймач має кремнієвий кристал фотодіоду. На поверхні 
кристалу сформований оптично менш щільний прошарок з показни
ком заломлення меншим, ніж у кремнію, поданий окислом кремнію. 
Над прошарком окислу кремнію розташована плоскопаралельна 
пластина з кремнію.

Фотоприймач працює наступним чином.
Лазерне випромінювання потрапляє на кремнієву плоско- 

паралельну пластину під кутом 80° таким чином, що заломлюючись
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на межі розділу повітря - кремній рухається до межі розділу кремній 
- окисел кремнію, згідно закону Снеліуса, під кутом 16° 40' При 
такому куті падіння на межу розподілу кремній - окисел кремнію 
коефіцієнт відбивання Я складає 90%.

Конструкція фотоприймача розрахована таким чином, що 
вісь кристалу фотодіоду з прошарком окислу кремнію та кремнієвою 
плоскопаралельною пластиною розвернута по відношенню до вісі 
корпусу фотоприймача під кутом 10°. При цьому' вхідне вікно 
фотоприймача виконано з світловодної шайби.

Таким чином шар окислу кремнію перетинають лише 10% 
оптичної потужності, яка і досягає р-п перехід фотодіода.

При такому7 режимі роботи плоскопаралельна кремнієва 
пластинка розігрівається за рахунок подвійного (падаючого та 
відбитого від окислу) проходження оптичного випромінювання через 
неї. Як наслідок - розігрівається і кристал фотодіоду, що знаходиться 
з пластинкою в механічному та термічному7 контакті. Це приводить 
до збільшення шумів фотоприймача та погіршення його порогових 
характеристик.

Для усунення розігріву, який досягає від 30К до 100К, в 
залежності від потужності поглинутого випромінювання, плоско- 
паралельна пластинка стикується з холодним спаєм термо
електричного мікроохолоджувача, виконаного на основі телуриду 
вісмуту7.

Термоелектрична однокаскадна батарея мікроохолоджувача 
розрахована згідно [2] і складається з трьох рядів по чотири 
елементи (3x4). Геометричні розміри термоелементу (ТЕ) -  
(1. їх 1. 1x1.8) мм. Геометричні розміри батареї -  (5 .9x4.5x2.6) мм. 
Струм живлення батареї при максимальному холодовиробництві -  
І.ОА. Холодильний коефіцієнт -  6%, а при максимальному 
холодовиробництві - 27 %. Спожита потужність при максимальному 
холодовиробництві 1.1 Вт.
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Розроблена конструкція фотоприймача досліджувалась на 
здатність реєструвати лазерне випромінювання потужністю від
0.1.мВт до 1 Вт (у перерахунку, з урахуванням відбивання) та на 
ефективність термостабілізації у процесі роботи.

Результати досліджень показали зменшення потужності 
зареєстрованої фотодіодом по відношенню до падаючої від 70 до 
80%.

Залежність оптичної потужності випромінювання, що 
реєструється, від кута падіння на фотоприймач знята шляхом 
опромінювання фотоприймача випромінювачем ПГС-15 з довжиною 
хвилі 1.06 мкм. Потужність випромінювання 1.9 мВт. Точність 
вимірів складала 20% з довірчою ймовірністю 95%.

Під час досліджень температура кристалу фотодіоду змі
нювалась у межах ± 10К.
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SUMMARY

ASCHEULOV А.А., DOBROVOLSKIY U.G., 
ROMANIUK I S., GONCHAROV O.V 

THE TERMOSTABILITY PHOTOELECTRICITY RECEIVER  
OF LASER RADIATION

The termostability photoelectricity receiver of laser to 
radiation, to conduce the specific optics power up to 1 Wt with 
^=1,06 pm was designed.
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УДК 537.523.4:535.89

ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ Ю Г

АНАЛІЗ ЯКОСТІ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ  
ПЛАСТИН ЗА ДОПОМОГОЮ  

ГАЗОРОЗРЯДНОЇ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ

Ефект газорозрядної -візуалізації використано для не- 
руйнівного контролю напівпровідникових пластин. Контроль 
здійснюється в оптичному діапазоні.

Газорозрядна візуалізація (ГРВ) або інакше, ефект Кірліан. 
полягає в отриманні оптичних або фотографічних зображень 
поверхні різноманітних об'єктів, які починають світитися в 
електромагнітних полях високої напруженості [ 1].

ГРВ має широке застосування в різноманітних технічних 
системах як засіб дефектоскопії, в тому числі досліджень якості 
напівпровідникових пластин [2]. Для їх дослідження важливе 
значення приділяється неруйнівному та швидкому характеру 
контролю.

Автором запропонований диференційний, неруйнівний аншііз 
якості напівпровідникових пластин - отримання інформації з різних 
ділянок пластини в оптичному' діапазоні, який здійснюється за 
допомогою пристрою [3] для пошуку та впливу на точки 
акупунктури, що використовує розряд лавинного типу, який 
розповсюджується у вузькому проміжку, обмеженому з обох сторін 
діелектриком.

Пристрій розроблявся для медичних досліджень, а саме - для 
пошуку та впливу на точки акупунктури в оптичному діапазоні, але 
з успіхом був використаний в дефектоскопії напівпровідникових 
пластин.

Принцип його дії заснований на локальному скануванні 
поверхні досліджуваного об'єкту високочастотним електричним 
полем великої амплітуди (до 5000 В) з певним кроком. Дефектна
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область напівпровідникової пластини внаслідок аномального опору, 
при контакті з скануючим полем ефекту Кірліан, випромінює більшу 
оптичну потужність (або меншу - в залежності від опору області) в 
порівнянні з фоновою засвіткою, яка генерується оточуючою 
поверхнею пластини.

Це випромінювання фіксується вимірювачем потужності 
оптичного випромінювання мКварц-0Г\ Викрита неоднорідність 
позначається маркером, або відмічається пс координатах за 
допомогою координатного мікроскопу.

У випадку невеликої площі зафіксованого дефекту, пластина 
може бути частково використана для виготовлення приладів малих 
габаритів.

Досліджувались кремнієві пластини марки КАД45/АИЖ з 
питомим опором (1000-2500) Ом-см п-типу, орієнтації (100), 
діаметром 60 мм в кількості 30 штук.

На рис.1 наведені схематичні залежності потужності 
оптичного випромінювання від координати на еталонній пластині

0 20 40 60 Х,мм
Рис.1.Схематичні залежності потужності отггичного випромінювання від 

координати при скануванні еталонної ( 1) та пластини, що має дефекти (2).
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( 1) та контрольній, що має дефекти (2). Розмір скануючого зонду 
визначався площиною контакту генерованого поля з поверхнею 
пластини, яка за нашою оцінкою дорівнює сумі діаметра світловода 
5 мм та ширини висвітленої поверхні довкола світловоду 5-8 мм. 
Таким чином, сканування поверхні кремнієвої пластини здійсню
валось з кроком 12  мм.

Як видно на рисунку, дефектна напівпровідникова пластина 
випромінює, в нашому випадку, більшу оптичну потужність, ніж 
еталонна, а в деяких місцях аномальну, що дозволяє відбраковувати 
пластини до виготовлення пристроїв, а також, в разі необхідності, 
вибрати ділянки, що придатні для виготовлення приладів матих 
габаритів.
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SUMMARY

DOBROVOLSKIY U.G. 
THE ANALYSIS OF SEMICONDUCTOR TABLET 

W ITH THE HELP OF 
GAUZE-DISCHARGE VISUALIZATION

The effect of gauze-discharge visualization used by the 
indestructible control of semiconductor tablet. The control is 
realized in optical range.
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УДК 532.32(088.8)

АЩЕУЛОВ A.A., РОМАНЮК І.С., ІЛАРЮНОВ O.E., 
МІЛОВАНОВ І ..Я , МІКЇТЧУК О.В

ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНІ НАПІВПРОВІДНИКОВІ 
МІКРООХОЛОДЖУВАЧІ ДЛЯ  

ТЕРМОСТАБІЛІЗАЦІЇ ЕЛЕКТРОННИХ ПРИЛАДІВ

Отримані напівпровідникові термоелектричні багато- 
каскадні мікроохолоджувачі, здатні зменшувати температуру 
охолоджуваних приладів від 120К до 60К. Розроблена тех
нологія отримання більш технологічних кристалів телуриду 
вісмуту діаметром до 25 мм.

Термоелектричні напівпровідникові мікроохолоджувачі ма
ють широке застосування в термостабілізації різноманітних систем 
та пристроїв радіоелектронної апаратури. Як відомо, такі мікро
охолоджувачі виготовляються на основі телуриду вісмуту, злитки 
якого отримують вертикальним методом Бріджмена [1]. Кристали, 
отримані за такою технологією, мають діаметр 7-11 мм.

На основі описаних кристалів розроблено ряд термоелек
тричних модулів, що дозволяють отримувати перепади температур 
від 60К до 120К, в залежності від кількості каскадів (від одного до 

v п'яти) та спожитої потужності (від 0,25 Вт до 150 Вт) для 
охолоджування оптоелектронних пристроїв [2 ] та різноманітних 
стаціонарних і переносних холодильників [3].

Проте розроблена технологія кристалів телуриду вісмуту 
дозволяє отримувати лише блочний, полікристалічний матеріал 
досить малого діаметру. Це, в свою чергу, приводить до низького 
коефіцієнту використання матеріалу. Крім того, існуючі кристали 
телуриду вісмуту мають порівняно низьку добротність.

Для підвищення технологічності термоелектричних модулів, 
а саме коефіцієнту використання та проценту виходу якісних 
пристроїв, розробляється технологія кристалів телуриду вісмут) 
великого діаметру - до 25 мм. Дослідні зразки кристалів отримані 
видозміненим вертикальним методом Бріджмена. Під час виро-
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щування забезпечується стабільність термодинамічного стану та 
геометричного положення центру кристалізації за рахунок 
обладнання, розробленого авторами. Контроль термодинамічних 
параметрів та геометричного центру кристалізації здійснюється 
завдяки комп’ютерній системі спостереження. Комп'ютерна прог
рама порівнює реальні параметри з еталонними, які заведені в неї, та 
дає команди на корекцію режиму вирощування.

Такий підхід дозволяє отримувати однорідні монокристали 
телуриду вісмуту' великої довжини та діаметром 18-25 мм, що 
значно підвищує коефіцієнт використання матеріалу’. Добротність 
зразків, отриманих за запропонованою технологією, складає 
3.1 -10ТС1 для матеріалу p-типу провідності та 2.9-10'3К'1 для 
матеріалу n-типу при 300К.
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SUMMARY

ASCHEULOV A.A., ROMANJUK I.S., ILARIONOV O .E.,
MILOVANOV I.J., MIKITCHUK A.V. 

THE THERM OELECTRIC SEMICONDUCTOR 
M ICROCOOLER FOR THE THERMOSTABILITY 

OF ELECTRONICS SYSTEM 
It is receive the semiconductor thermoelectric microcooler 

by the diminution of the temperature electronics system from 
120K to 60K. The technology of received the more technological 
crystals Vi2Te3 with diameter to 25 mm was prepared.
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УДК 539.213+621.315.592

ЦАЛИЙ В.З., ВЕНГРЕНОВИЧ Р.Д 
ЦАЛИЙ З.П., СТАСИК М.О

СТРУКТУРА АМОРФНИХ СПЛАВІВ 
СИСТЕМИ СахТеіоо-7

В роботі приведені результати експериментальних дос
ліджень структури аморфних сплавів вахТе^х- Показано 
існування хімічно впорядкованої структури на складі вагТеб.

Успішне застосування аморфних напівпровідників для ство
рення різноманітних електронних приладів, а також прогнозування 
їх роботи можливе лише при повному розумінні електронних 
процесів, що відбуваються в цих матеріалах. Для побудови теорії 
аморфного стану досить важливе місце займають дослідження 
структури ближнього порядку, оскільки саме ближній порядок 
відповідає за властивості невпорядкованих систем.

При виготовленні багатокомпонентних халькогснідних сте
кол система СахТеюо-х в багатьох випадках є базовою. Тому для 
дослідження структури цієї системи були виготовлені сплави 
складом х=15, 20, 25 та 28.57 ат. % ва. Синтез та переведення 
сплавів в аморфний стан шляхом спінінгування розплаву 
здійснювали по методиці [1,2]. Гартування проводилось від 
температур на -30-80° вищих температури ліквідусу. Якість 
отриманих стрічок контролювалась на електронографі ЗГ-100М  
(зйомка на ’ проходження”) та диференціально-термічним аналізом 
(ДТА). На електронограмах спостерігалось 2-3 гало, що свідчить про 
аморфність отриманого матеріалу. Криві ДТА характеризуються 
двома екзопіками для х = 15, 20, 25 ат.%. Кристалізація аморфного
Оа2Те5 (х = 28.57 ат.%) відбувається в одну стадію, що характерно 
для хімічно-впорядкованих сполук [2].

Рентгенодифракційні дослідження структури проводились у

монохроматизованому (графіт) МоКа випромінюванні по схемі
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Брега-Британо на відбивання. На дифракційних кривих спосте
рігається 7 інтерференційних максимумів. Крім того, на складах
Оа25Те75 і Са2Те5 в малокутовій області спостерігається так званий 
перший гострий дифракційний максимум (111ДМ). В отримані 
дифракційні криві вносились поправки на розсіяння повітрям та 
поляризацію Поправку на некогерентне розсіяння не вводили, 
оскільки застосовувана методика розрахунку функції радіального 
розподілу атомів (ФРРА) [3] дозволяє проводити розрахунок ФРРА 
без попереднього врахування фону. Приведення до електронних 
одиниць здійснювали за методикою [4]. Вводилась поправка на 
ефект обриву. Розраховані криві радіального розподілу атомної 
густини зображено на рис. 1 .

Рис. 1. Радіальний розподіл атомної густини 
1 -  28.57; 2 - 25; 3 - 20; 4 - 15 ат. % Оа

Враховуючи неоднорідність структури в межах перших 
координаційних сфер і можливість їх перекриття в реальному 
сплавоутворенні. для моделювання можливого структуроутворення 
використовувались лише перші координаційні максимуми. Значення
радіуса першої координаційної сфери т\ та площі (21 теоретично 
розраховувались по формулах:

і І
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де сі -  концентрація компонента і; кь к| -  ефективна розсіювальна
здатність атомів сорту і чи уу Пу - кількість атомів сорту ] навколо
атома сорту і; Гу віддаль між атомами сортів і та і. Теоретичні 
розрахунки проводились з допущень існування серсдньостатистич-
ного розподілу компонент; квазіевтектики в а 2Тез і Те; існування

асоціатів типу ОаТеї 5, СаТе2.5; ЄаТез і Те. Крім того, оскільки 
аморфні стрічки отримувались гартуванням розплаву, враховувалась 
поведінка складових сплаву при високих температурах. Наприклад
ґоа-Те зростає від 2.55 А в кристалі в а2Тез до 2.65 А в розплаві при 
900 °С, координаційне число чистого Те зростає від 2 до 3, 4 
відповідно [5]. Ступінь співпадання, при порівнянні результатів 
теоретичного розрахунку радіусів та площ з експериментальними 
значеннями, служила критерієм достовірності вибраної моделі. Слід 
відзначити, що ні одна з простих моделей повністю не задовольняє 
експериментальні значення. Суттєве покращання між модельними і 
експериментальними значеннями дає розгляд, як одного з елементів 
структури, хімічно впорядкованої сітки утвореної з 3-х 
координованих атомів Иа, зв’язаних між собою атомами Те Хоча
даючи досить добре співпадання для Са2Те$, із збільшенням 
концентрації Те подібність теоретичного розрахунку до експе
риментальних значень дещо погіршується. Причиною може бути як
неоднозначність поведінки Пу та гу в залежності від температури 
гартування, так і сильніша деформація хімічно впорядкованої сітки 
атомами “надлишкового” Те.

По напівширині ПГДМ оцінено радіус області середнього
порядку: Яс= 1 0 -1 2  А. Крім того, для уточнення можливого хімічного 

впорядкування на складі <Та2Те5 було проведено електронографічні 

дослідження закристалізованих стрічок ОахТсмо-х- Аналіз резуль
татів показав, що кристалізація в а 2Те5 відбувається в одну стадію з

виділенням лише кристалів ваТез і Са2Тез на відміну від решти 
складів, де в першу чергу виділяється кристалічний Те. Отже, якщо 

на складі в а 2Те5 крім хімічно впорядкованої сітки існували б
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області “надлишкового' Ге, то в силу його значної кристалізаційної 
здатності він виділився б в першу чергу.

Таким чином, використовуючи отримані результати можна
стверджувати, що структура аморфних стрічок GaxTeioo-x являє
собою ковалентну сітку, яка при стехіометрії Ga2Tes переходить в 
хімічно впорядковану ковалентну сітку.
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SUMMARY

TSALY V.Z., VENGRENOV1CH R.D., 
TSALY Z.P., STASIK M.O.

STRUCTURE OF AMORPHOUS 
ALLOYS GaxTe10o-x 

Results of experimental study of the structure of 
amorphous alloys GaxTeioo-x was presented in this paper. Existing 
chemical ordering structure in Ga2Tes was confmned.
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УДК 537. 4:539. 216. 22

ІЛАФРАНЮК В.П.

МОЖЛИВОСТІ МЕТОДУ РЕНТГЕНІВСЬКОЇ 
ДИФРАКЦІЙНОЇ ІНТЕРФЕРОМЕТРИ У ВИВЧЕННІ 

РЕЛАКСАЦІЇ ЛОКАЛЬНИХ МЕХАНІЧНИХ НАПРУГ В 
ПРИПОВЕРХНЕВИХ ШАРАХ МОНОКРИСТАЛІВ

Методом рентгенівської дифракційної інтерферометри 
досліджено розподіл поля деформації в околі локальних 
пошкоджень в монокристалах кремнію. Показано, що 
релаксація полів деформації в околі локальних пошкоджень 
проходить при температурах відпалу від 200° до 800° С за 
різними механізмами: 1) початкова релаксація напруг у 
результаті зміщення атомів із-за ослаблення хімічних зв'язків 
при підвищенні температури; 2) високотемпературна релак
сація проходить за рахунок руху дислокацій по площинах 
{ 1 1 1 } і напрямках < 1 10>.

Одержання високодосконалих монокристалів з певними 
властивостями є однією з актуальних проблем сучасного напів
провідникового приладобудування. Якість інтегральних мікросхем 
на основі кремнієвих, германієвих планарних структур у більшості 
випадків визначається структурною досконалістю приповерхневого 
шару матеріалу, де формуються активні елементи інтегральних схем. 
У більшості випадків кремнієві гіланарні структури, як правило, 
містять області локальних механічних напруг, які зв'язані з 
наявністю міжфазних границь і локальних пошкоджень поверхні [ 1 ]. 
Високотемпературна обробка, передбачена технологією виготов
лення приладів, приводить до релаксації локальних механічних 
напруг і формування дислокаційних скупчень [2]. Відомо, що 
успішне рішення проблеми збереження структурної досконалості 
напівпровідникових матеріалів при виготовленні приладів немож
ливо без розуміння фізичних закономірностей процесу релаксацій 
механічних напруг. Дані, які відомі по динамічним властивостям
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дислокацій у напівпровідниках, одержані в основному, виходячи з 
вимірювання швидкості руху дислокацій [3] під дією постійної у часі 
напруги, тоді як утворення і виникнення дефектів у реальних 
напівпровідникових структурах виникає’ у полі змінних напруг 
Виходячи з цього, дослідження процесу релаксації локальних 
механічних напруг представляє особливий інтерес. Метод рент
генівської дифракційної інтерферометрі!' (РДІ) є чутливим до 
незначних деформацій і поворотів атомних площин, виявлення 
одиничних дислокацій, вивчення полів деформацій у монокристалах 
при дії зовнішніх факторів [4-6].

Саме тому у даній роботі використовується метод (РДІ) для 
вивчення релаксації полів деформацій, які виникають навколо 
локальних пошкоджень у приповерхневих шарах кремнію і германію 
при різних температурах відпалу. Дослідження проводилось на 
зразках інтерферометрах, виготовлених з досконалих монокристалів.

Інтерферометри, які використовувались у роботі перед 
нанесенням локальних механічних пошкоджень, попередньо 
досліджувались. Дослідження показали, що інтерферометри є 
достатньо досконалими і не містять структурних муарових смуг.

Локальні механічні пошкодження у приповерхневих шарах 
кристалів кремнію орієнтації ( 1 1 1 ), ( 100) моделювали з допомогою 
відбитків мікротвердості і подряпин. Відбитки і подряпини 
наносились алмазним індентором на мікротвердомірі на вихідну 
поверхню кристал-аналізатор інтерферометра. При подряпанні 
необхідно відрізняти два процеси: вдавлювання і рух індентора по 
поверхні кристалу. В околі подряпини виникає зона пластично- 
деформованого матеріалу, пронизаного мікротріщинами і викол- 
ками, а також зона пружних напруг, зв'язаних з наклепом. Величина 
деформованої області в околі відбитків мікроіндентора і подряпин 
може бути визначена з муарових картин.

На рис.1, 2 представлена серія муарових картин від різних 
місць кристал-аналізатора кремнію рентгенівського інтерферометра, 
на вихідну поверхню якого нанесені відбитки мікротвердості з 
різним навантаженням 15, 20, 25 г і подряпина. Подряпина нанесена 
перпендикулярно відбиваючим площинам ( 1 1 0 ) при навантаженні
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25 г, довжиною 2 мм. Інтерферограми отримані з допомогою 
скануючої камери у СиКа-випромінюванні. Напрямок сканування 
проводився вздовж вектора дифракції. Пелюсткоподібні муарові 
смуги в центрі подряпини розділені нульовою муаровою смугою, яка 
відповідає сформованому деформаційному полю навколо 
подряпини. Зліва і справа від середини подряпини видно 10-12 
муарових смуг. Віддаль між муаровими смугами гіри наближенні до 
країв подряпини зменшується, що свідчить про зростання 
деформацій.

Рис. 1. Інтерферограми локальних пошкоджень, 
одержаних від різних місць кристал-аналізатора

Рис. 2 . Муарова картина, одержана при 
температурі відпалу 440С°



Також була одержана інтерфєрограма від цієї подряпини, що 
і на рис.1 при повороті інтерферометра на 90°. У даному випадку 
використовувалось відбивання (022), де вектор дифракції пер
пендикулярний до подряпини. Подряпина на інтерферограмі 
представляє собою приривисту, світлу лінію, яка з двох сторін 
обмежена темним ореолом. Муарові смуги обгинають подряпину 
Характер поля деформації досить складний. Дифракційний контраст 
одержаний від подряпини (рис.1), коли вектор дифракції пара
лельний їй, складається з чорно-білих пелюстків.

Рентгеноінтерферометричні дослідження дають можливість 
одночасно спостерігати дифракційне 'зображення подряпини, лока
лізоване біля неї і дальнодіючі поля деформацій у вигляді муарових 
смуг. З інтерферограм (рис. 1 ,2) видно, що поля пружних деформацій 
від відбитків розповсюджуються на великі віддалі, які у багато раз 
більші за геометричні розміри. Виміряні розміри областей контрасту 
D на інтерферограмах (рис. 1,2) вздовж вектора дифракції дають 
можливість трактувати про її асиметричність. Асиметрія дифрак
ційного контрасту відносно площини відбивання, співпадає з лінією 
нульового контрасту’. При зменшенні розміру відбитку, відношення 
D/d (d - розмір відбитку ) зростає. Це пояснюється швидше всього 
особливостями пластичного протікання у поверхневих шарах 
кремнію. Зменшення D/d при зростанні розмірів відбитку можна 
пояснити й іншими факторами: під дією великих навантажень у 
монокристалі кремнію під індентором досягається границя крихкості 
руйнування і у процесі утворення тріщин проходить релаксація 
напруг. У результаті цього розміри пружно-деформованої області 
зменшуються.

Для вияснення процесів релаксації напруг в околі локальних 
механічних пошкоджень проводився відпал інтерферометра при 
різних температурах на протязі однієї години. На рис.2 приведена 
муарова картина, одержана при температурі відпал}' 400°С на 
повітрі. З порівняння муарових картин (рис. 1 ,2) видно, що 
проходить часткова релаксація напруг навколо відбитків індентора і 
подряпин. Використовуючи співвідношення:
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Рис. З. Криві залежності відносної деформації від віддалі від краю 

подряпини для різних температур відпалу
V

На рис.З представлені криві залежностей відносної дефор
мації від віддалі від краю подряпини для різних температур відпалу. 
Аналіз проведених досліджень показує, що процеси релаксації 
напруги у кристалі кремнію при температурах відпалу від 200° С до 
800° С проходять за різними механізмами: 1 ) початкова релаксація 
напруг у результаті зміщення атомів із-за ослаблення хімічних 
зв’язків при підвищенні температури; 2 ) високотемпературна релак
сація проходить за рахунок руху дислокацій по площинах { 1 1 1 } і 
напрямках < 1 10>.
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SUMMARY

SHAFRANYUK V.P

OPPORTUNITIES OF X-RAY INTERFEROMETRY METHOD 
AT STUDING OF LOCAL MECHANIC STRAINS 

RELAXATION IN SUBSURFACE LAYERS OF 
A SINGLE CRYSTAL

Method of X-ray diffraction interferometry (XDI) is used to 
investigate the deformation field distribution around the local 
damages in Si monocrystals. The analysis of the investigation 
carried out shows, that the process of strain relaxation round the 
local damages in the Si monocrystal under the annealing 
temperatures in the range of 200°C -  800°C is stipulated by the 
following reasons: 1) initial strain relaxation takes place as a 
result of atom shift due to the weakening of chemical bonds in the 
process of the temperature increase; 2) thermal relaxation takes 
place due to the movement of dislocations along planes { 1 1 1 } and 
directions < 110>.
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УДК 620.179 (035)

НЕДУЖКО М.АІ. , МАКСИМЯК П ІЦ  
ЛОМАНЕЦЬ B.C., БУЧКОВСЬКИЙ I.A.

А ВТО М АТИ ЗАЦ ІЯ ІН ТЕРФ ЕРЕН Ц ІЙ Н И Х  
ВИ М ІРЮ ВАН Ь

Запропоновано оптико-електронний пристрій, який 
дозволяє автоматизувати процес інтерференційних вимі
рювань, підняти точність та зменшити вплив зовнішніх 
факторів на результат вимірювань. Приведена блок-схема 
пристрою та описано принцип його дії.

Інтерференційні методи контролю параметрів матеріалів та 
виробів широко застосовуються в наукових та заводських ла
бораторіях [lj. Серед цих методів можна виділити методи, що 
зводяться до вимірювання контрастності інтерференційної картини 
Так, в роботі [2] обгрунтована методика контролю плоских та 
сферичних шорстких поверхонь і приведена практична схема 
приладу, що дозволяє вимірювати середньоквадратичне відхилення 
профілю поверхні від базової лінії Rq. Суть даного методу полягає в 
наступному. Відбиті від досліджуваної поверхні промені інтер
ференційно складаються з променями, відбитими від еталонного 
дзеркала. Контрастність зображення інтерференційної картини, 
тобто її максимальне Іщах та мінімальне іп1іп значення, однозначно 
визначає дисперсію фази граничного поля, а отже і шуканий 
параметр Rq. Цей метод забезпечує контроль шорстких поверхонь з 
параметром Rq в межах від 0.002 до 0.1 мкм.

Для достовірної реєстрації значень Ігаах та Imin необхідно, 
щоб площадка фотоприймача була рівномірно освітлена. Тобто, в 
площині реєстрації, що обмежена розмірами фотоприймача, відсутні 
інтерференційні смуги. Це можливо тільки в тому випадку, коли 
напрямки розповсюдження хвиль, що інтерферують, строго спів
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падають. Але ця умова порушується під впливом наявних зовнішніх 
факторів та при заміні досліджуваного зразка. Тобто, виникає 
необхідність юстування приладу перед кожним вимірюванням 
Прискорення процесів вимірювання та підняття їх точності вимагає 
необхідність автоматичного утримання нульової інтерференційної 
смуги. Крім того, щоб усунути вплив флуктуацій лазерного пучка на 
точність вимірювань, значення Ітах та Imin необхідно реєструвати 
майже одночасно. Розвозок подібної задачі приведений в роботі [3], 
де було запропоновано зміщувати змішувач пучків випромінювання 
в двох взаємно перпендикулярних напрямках за допомогою 
електродвигунів, і, таким чином, здійснювати утримання нульової 
смуги. Але цей метод має деякі недоліки. Наприклад, двигуни мають 
велику інерційність, вібрують і т.п.

Нами пропонується методика утримання нульової інтер
ференційної смуги, вільна від згаданих недоліків. Розв‘язування цієї 
задачі досягається шляхом керування орієнтацією мікрооб’єктива, 
що формує зображення на об’єкті дослідження, за допомогою двох 
електромагнітів. Блок-схема пристрою, що реалізує цей підхід, 
зображена на рис. 1 .

Працює пристрій наступним чином. Випромінювання, яке є 
результатом інтерференції, реєструється чотирьохплощадковим 
фотоприймачем ФП. Для автоматизації вимірювання значень Ітах 
Та Imin в схему приладу введений п’єзокерамічний модулятор. Під 
дією прикладеної до модулятора напруги він зазнає механічної 
деформації і зміщує закріплене на ньому дзеркало в межах до 2 мкм. 
Повздовжнє зміщення дзеркала викликає зміну оптичного шляху 
однієї з двох хвиль, що інтерферують. Таким чином змінюється 
різниця їх фаз і, внаслідок цього, інтенсивність результуючого поля. 
Якщо до модулятора прикласти періодично змінну в часі напругу, 
інтенсивність буде здійснювати періодичні коливання. Якщо при 
дому амплітуда напруги, прикладеної до модулятора, буде більше 
значення, достатнього для зміни фази однієї хвилі на ТС, то 
максимальне та мінімальне значення цих коливань будуть рівні Ітах 
^  Imin інтерференційної картини. В даному випадку модуляція
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випромінювання здійснюється шляхом подачі на п’єзокерамічний 
модулятор синусоїдальної напруги частотою 50 Гц.

Із виходів фотоприймача сигнали частотою 50 Гц пос
тупають на суматори Б і і Б 2- Суматор Б і формує два сигнали и х 
і ІІу для керування електромагнітами. Принцип формування цих 
сигналів пояснює рис.2 .

и У   ЕМх

ФП

Е і
и х

с д п .ЕМч

-50Г ц

КОМ Ф Д
п м

м

р
~50Гц ~50ГД

І
ін д

А / / / / / / / /
и  и  и  и

ФП - 2x2 фотоприймач; 
Б і , Б 2 - суматори; 

П - підсилювач: 
КОМ - компаратор; 

ФД - фазовий детектор: 
СД - синхронний детектор 

М - дзеркало. 
П - п’єзокерамічний модулятор; 
А - блок аналогових обчислень;

ШД - індикація.
Рис. І. Блок-схема пристрою підтримки нульової 
інтерференційної смуги.

Рис. 2. Формування сигналів их та и у.

130



Сигнали з двох площадок фотоприймача, що лежать в одній 
напівплощині відносно вісі ОУ сумукггься, а потім з цієї с\ми 
віднімаються сигнали з двох інших площадок фотоприймача. Таким 
чином формується сигнал их- Аналогічно формується сигнал 
тільки пари площадок, сигнали з яких сумутоться, розділені віссю 
ОХ. Суматори збудовані на операційних підсилювачах за 
стандартною схемою [4].

Якщо виконується умова співвісності хвиль, поверхня 
фотоприймача освітлена рівномірно, сигнали з усіх площадок 
однакові, тому вихідні сигнали и х і и у рівні нулю. При порушенні 
цієї умови в площині фотоприймача з'являються інтерференційні 
смуги і сигнали и х та и у на виходах суматорів приймають не 
нульові значення. Після перетворення вони поступають на 
електромагніти, що змінює напрямок розповсюдження однієї хвилі, і 
система повертається в попередній стан.

Для отримання напруги керування та інформації про її знак 
застосовано синхронні детектори СД, на входи яких поступають 
сигнали и х,и у, , а на входи синхронізації -напруга модуляції. На 
виходах синхронного детектора утворюються сигнали керування, які 
після підсилення до необхідного рівня у двоканальному підсилювачі 
П подаються на електромагніти Ет х та ЕМу

Суматор Е 2 сумує сигнали з усіх площадок фотоприймача. 
З його виходу сигнал поступає на блок аналогової обробки, де 
проводиться визначення величини ї^ ,  яке виводиться на індикацію, 
або поступає на АЦП та заводиться в ЕОМ.

Розглянемо форму сигналу на виході суматора Е 2- Хвиля, 
яка реєструється фотоприймачем, є результатом інтерференції двох 
когерентних хвиль. Інтенсивність такої хвилі описується виразом: 

І=а2 = а і2 + а22 + 2аіа2 соз( АЧ1) ,  ( 1)
Де аь а2 - амплітуди об'єктної та опорної хвиль; Д Т  - різниця фаз 
Цих хвиль в точці реєстрації. При виконанні умови співпадання 
напрямків розповсюдження хвиль, що інтерферують, АЧ* буде 
однаковим по всій площині фотоприймача.

Якщо подати напругу на п’єзокерамічний модулятор, то, за
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рахунок поперечного зміщення дзеркала, у виразі ( 1 ) з являється 
додаткова різниця фаз АФ. Повздовжнє зміщення дзеркала пов'я
зане лінійною залежністю з величиною прикладеної до модулятора 
напруги. Оскільки до модулятора прикладена синусоїдальна напру 
га, ця різниця фаз буде:

АФ = K(u) sin (О t , (2)
де К(и) - коефіцієнт, пропорційний амплітуді напруги модуляції; со - 
частота напруги модуляції. Вираз (1) прийме вигляд:

І = аі2 + а22 + 2аіа2 cos (A T  + K(u) sin<yt). (3)
Якщо коефіцієнт К(и)<7Г, то інтенсивність І змінюється з 

часом так, як показано на рис.За. Як тільки К(и) стане більшим за 
7Г , в максимумах та мінімумах функції I(t) з'являються перегини 
(рис.36). Відбувається так зване подвоєння частоти. При цьому 
максимуми та мінімуми функції I(t) відповідають максимумам та 
мінімумам інтерференційної картини. Після вимірювання цих зна
чень шляхом відповідних розрахунків маємо можливість визначити ] 
Rq. Цю функцію виконує блок аналогових обчислень А (рис.1).

Для правильної роботи синхронного детектора необхідна 
рівність фаз сигналу з фотоприймача та сигналу модуляції. Проте, 
внаслідок присутності члену АЧ* у виразі (3), ці фази можуть не 
співпадати. Більше того, АЧ* залежить від взаємної орієнтації 
оптичних частин приладу і може змінюватись з часом випадковим 
чином. Тому у пристрій була введена схема автоматичної підтримки 
фази. Ця схема складається з компаратора КОМ  (рис.1) та фазового 
детектора ФД. Компаратор КО М  містить амплітудний селектор, на 
виході якого утворюються вузькі імпульси в максимумах функції l ( t )  
(рис.Зв). При зміні початкової фази А1?  форма кривої l(t)
змінюється (рис.Зг). При цьому змінюється відстань між вихідними 
імпульсами компаратора (рис.Зд), що поступають на фазовий 
детектор. Фазовий детектор формує напругу керування Uc, яка
сумується з модулюючою напругою та подається на модулятор.

В склад фазового детектора входить два високовольтні
біполярні транзистори. На їх колектори подається напруга модуляції 
^мод (рис.Зе). На бази транзисторів поступають імпульси UH. З 
приходом цих імпульсів виконується заряд ємності, підключеної ДО 
емітерів транзисторів, струмом, пропорційним миттєвому значенню
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модулюючої напруги в момент приходу імпульсу. Таким чином 
напруга на ємності и с буде залежати від положення керуючих 
імпульсів відносно миттєвого значення модулюючої напрути к 
внаслідок цього, від різниці фаз сигналу фотоприймача та сигнал} 
модуляції. Напруга и с створює у виразі (3) додатковій член.

І= а2 = а |2 + а22 + 2аіа2 соь( + К(и)зіп со І + 0 ) (4)

Рис.З. (а).(б).(г) - залежність інтенсивності інтерференційної 
картини від часу при різних початкових фазах та амплітудах напруги 
модуляції; (в).(д) - імпульси на виході компаратора; (е) - напруга модуляції.

При правильній роботі схеми підтримки фази виконується 
рівність: Д^Р = - 0  .Початковому стану ( А1?  =0) відповідає значення 
и с=0. При цьому середина керуючих імпульсів буде відповідати
значенню и МОд~0 . При виникненні зсуву фаз (Д*Р т^О) змінюється 
відстань між керуючими імпульсами, напруга на ємності Ііс зростає 
чи зменшується, в виразі (4) виникає член 0 =-Д 1Р і система знов
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переходить в стан рівноваги. Таким чином підтримується постійна 
різниця фаз, що необхідно для роботи синхронного детектора.

Описаний пристрій утримання нульової смуги дозволяє 
усунути несшввісність хвиль, що інтерферують, при появі в площині 
реєстрації до 2.5 інтерференційних смуг. Цей пристрій може бути 
використаний в різноманітних інтерференційних приладах, що 
працюють по принципу вимірювання контрастності інтерферен
ційної картини, наприклад при дослідженні фазово неоднорідних 
об'єктів, дисперсних середовищ та при інших інтерференційних 
вимірюваннях, де виникає задача утримання нульової інтерферен
ційної смуги.
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SUMMARY

NEDUZHKO М.A.. MAKSIMYAK P.P.,
LOMANETZ V S., BUCHKOVSKY I.A 

AUTOMATIZATION OF INTERFERENCE 
MEASUREMENTS

An optical-electronic device is proposed for automatization 
of interference measurement providing increased accuracy and 
diminished effect of the environmental factors on the experi
mental data. A block diagram of the device is represented, and the 
operating principle of it is discussed.
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УДК 621.382(088.8)

АЩЕУЛОВ А.А., ГОДОВАНЮК В М , 
ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ Ю Г., ОМЕЛЬЯНЧУК В.П..

РЮХТТН В В

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ МЕТОД ЗМЕНШЕННЯ  
ТЕМ НОВОГО СТРУМУ КРЕМНІЄВИХ p i n ФОТОДІОДІВ

Запропонована технологія кремнієвих рі-n фотодіодів, 
що забезпечують мінімальний рівень темнових струмів за 
рахунок оригінального метод) втілення бору в тильну сторон)7 
кремнієвої пластини на глибину 6-9 мкм. Дослідження виго
товлених фотодіодів показало крім низьких значень темновнх 
струмів, їхню висок)' надійність при роботі в умовах підви
щеної температури 85 ?С на протязі 1000 годин та підвищення 
проценту виходу придатних фотодіодів з 25.4% до 40%

Тенденції розвитку електронної техніки на теперішній час 
визначаються наявністю потенційного ринку збуту інфрачервоних 
фотодіодів на основі кремнію як в Україні і країнах СНД, так і в 
далекому зарубіжжі. Зокрема, широке використання такі фотодіоди 
знаходять у вимірювальній техніці і метрології, автоматиці і 
телемеханіці, електроніці, системах стеження і наведення, а також в 
побутовій апаратурі. Оскільки випромінювачі на довжину хвилі
0.85-1.06 мкм, (що відповідає максимуму спектральної харак
теристики кремнію) суттєво дешевші за довгохвильові, інтерес до 
кремнієвих фотодіодів продовжує зберігатись і збільшуватись.

Кремнієві фотоприймачі володіють високою швидкодією, 
малими темповими струмами і малими власними шумами в 
широкому діапазоні температур. Завдяки перерахованим якостям, 
кремнієві фотодіоди значно переважають фотоприймачі на основі 
інших напівпровідникових матеріалів, які не охолоджуються. Крім 
того, до переваг кремнієвих фотоприймачів відносяться також їхня 
висока технологічність, достатньо висока відтворюваність пара
метрів і можливість використання типових технологічних процесів і
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обладнання.
Однією з основних проблем при розробці і виготовленні 

низькопорогових кремнієвих р-і-п фотодіодів є зниження темнового 
струму.

Для виготовлення інфрачервоних р-і-п фотодіодів в силу 
ряду причин (в основному, особливості технології високоомного 
кремнію п-типу) використовується високоомний кремній р-типу 
провідності з питомим опором від одиниць кОм до десятків кОм з 
концентрацією неосновних носіїв заряду на рівні 10 - 1 0  см' . 
Робоча напруга при цьому складає від кількох десятків до сотень 
вольт, що дозволяє розтягнути область просторового заряду на 
глибину поглинання прийнятого випромінювання (більш висока 
напруга веде до збільшення швидкодії фотодіоду).

Оптимальною є конструкція, в якій товщина кристалу 
фотодіоду рівна глибині поглинання прийнятого випромінювання 
[1]. Для фотодіоду, що працює на довжині хвилі 0.95 мкм, глибина 
поглинання випромінювання складає близько 50-60 мкм. Сфор
мувати фотодіод на кристалі кремнію цієї товщини практично не 
можливо, оскільки кремнієві пластини таких розмірів володіють 
малою механічною міцністю. Для забезпечення необхідної ме
ханічної міцності в об’ємі кристалу товщиною, наприклад, 300 мкм, 
з тильної сторони витравлюється мезоструктура глибиною до 
250 мкм.

Проте, навіть у випадку витравлення мезоструктури з 
тильної сторони, оптимізувати товщину кристалу не вдається. При 
травленні кремнію внаслідок хіміко-механічного порушення крис
талічної структури утворюються генераційні центри. В нашому 
випадку, для зменшення дифузійної складової темнового струму з 
тильної сторони кремнієвої пластини формується шар р+-типу 
провідності, який має товщину до 9 мкм. Запропонована глибина 
залягання сприяє зв’язуванню генераційних центрів в тильній 
стороні пластини, а це сприяє зменшенню темнового струму.

Для захисту фоточутливого елементу від поверхневих 
струмів, що генеруються периферією кристалу, навколо нього 
сформовано охоронне кільце, яке також виконує роль фоточутливого
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елемента. Захист фоточутливого елемента від струмів втрат, що 
генеруються на його поверхні на границі розділу кремній-оксид 
кремнію, можливий ізоляцією контактуй областю обмеження каналів 
втрат того ж типу провідності, що і підкладка [3]. При цьому 
віддаленість вказаної області від охоронного кільця не менша від 
відношення робочої напруги до напруги пробою [2].

Кристал р-і-п фотодіода (рис.1) формувався на кремнієвій 
підкладці р-типу провідності з питомим опором вище 2 кОм марки 
БДМ (ТУ48-4-363-88). Робоча довжина хвилі - 0.95 мкм. Товщина 
кремнієвої пластини (1) складала 300 мкм, а в області фото
чутливого елемента (2 ) - 80 мкм і досягалась формуванням 
мезоструктури (3) з тильної сторони підкладки з діаметром, рівним 
діаметру фоточутливого елемента. Р-п перехід (4) і охоронне кільце
(5 ) того ж типу провідності формувались дифузією фосфору в 
лицьову сторону кремнієвої пластини через маску оксиду кремнію
(6), вирощену в ході термічного окислення. При цьому в області 
фоточутливого елемента формувався шар захисного і просвіт
люючого оксиду' (7). Необхідна товщина шару (7) забезпечувалась 
часом розгонки фосфору. Для утворення омічного контакту з тильної 
сторони підкладки формувалась область р"-типу провідності (8), 
глибина залягання якої близько 9 мкм і яка відіграє роль геттеру 
генераційних центрів. Вказана глибина залягання р^-шару забез
печує локалізацію активних генераційних центрів, що формуються 
при травленні і подальшій хіміко-динамічній обробці тильної 
сторони підкладки [4]. Шар (9) - область р+-типу провідності - 
забезпечує захист охоронного кільця фоточутливого елемента від 
струмів втрат, що генеруються на границі розділу кремній-оксид 
кремнію (Бі-БіСЬ), а також на генераційних центрах торцевої 
частини фотодіоду. Контакти до кристалу фотодіоду з лицьової (10) і 
тильної ( 1 1 ) сторін виконані методом вакуумного напилення шару 
золота товщиною 0.6 мкм і 1 мкм відповідно, з підшаром хрому 
товщиною до 0.1 мкм.

Шар (8) з тильної сторони кристалу фотодіоду має достатньо 
велику глибину залягання, яка, як правило, досягається методом
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тривалої розгонки бору. Наприклад [5], дифузія бору продов
жувалась неперервно 240 хвилин при температурі 1230-1240°С. При 
цьому досягалась глибина залягання шару до 12 мкм. Проте такі 
ум ови втілення суттєво погіршують час життя неосновних носіїв 
заряду в порівнянні із звичайними технологічними методами. 
Вказана глибина легування в нашому випадку досягалась не 
тривалою розгонкою легуючої домішки (бору), а дещо зміненою 
послідовністю термічних операцій (рис.2).

Кремнієва пластина 1 захищається фоторезистом, в якому з 
допомогою фотолітографії розкривається вікно для витравлювання 
мсзоструктури з тильної сторони 2. Травлення здійснювалось в 
розчині азотної кислоти. Після зняття фоторезисту пластина 
піддається термічному окисленню 3, зняттю окислу з тильної 
сторони пластини 4, дифузії бору в тильну область пластини 5 (шар 
рь-типу провідності має товщину И= 1  мкм), термічному окисленню 6 
(шар р-типу збільшується на Ь'=4т6 мкм), розкриттю вікна в шарі 
окислу з лицьової сторони для дифузії фосфору, дифузії фосфору 8 
(шар р4-типу збільшується на 1і"=1 мкм), зняттю окислу з тильної 
сторони пластини 9, дифузії бору в тильну сторону пластини 10 
(шар р'-типу збільшується на Ь"'=1 мкм), формуванню металічних 
контактів 11. В результаті товщина шару р4-типу провідності 
Н=Іі'4-1і"-ИУ"+Іі і складає 6-9 мкм.
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Рис.2. Схема технологічного маршруту.
Н=1іЧ1і”+Ь'"+...+1і=(6ч-9) мкм

В загальному вигляді технологія виготовлення фотодіоду 
така. Кремнієві пластини з питомим опором р>2к0м піддаються 
азотно-перекисному, аміачно-перекисному промиванням і хіміко- 
динамічному поліруванню в розчині ННОз:СН3СООН:НК=2:9:4. 
Потім на пластинах термічним шляхом вирощується шар оксиду 
кремнію товщиною 0.15 мкм при температурі 1150°С на протязі 20 
хвилин. Після захисту лаком ХВ-784 лицьової сторони пластини з її
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тильної сторони з допомогою фтористоводневої кислоти НБ 
стравлювався шар оксиду кремнію. Після видалення лаку і 
проведення аміачно-перекисного і азотно-перекисного промивання 
проводиться дифузія бору при температурі 950°С на протязі 1 
години Джерелом бору служать диски з напиленим борним 
ангідридом. Після стравлювання оксиду кремнію і боросилікатного 
скла в фтористоводневій кислоті і проведення аміачно-перекисного і 
азотно-перекисного промивання, пластини окислюються в атмосфері 
сухого і вологого кисню при температурі 1150°С на протязі 3 годин. 
Потім проводиться фотолітографія із захистом оберненої сторони 
лаком ХВ-784. Дифузія фосфору проводиться при температурі 
1050°С, використовуючи в якості джерела фосфору РОСІз, РСІз. 
Після захисту лицьової сторони лаком ХВ-784 проводять 
стравлювання оксиду кремнію з тильної сторони в фтороводневій 
кислоті. Видаливши лак з лицьової сторони і провівши аміачно- 
перекисне і азотно-перскисне промивання, на пластинах про
водиться ще раз дифузія бору при температурі 950°С на протязі 1 
години. Металічні контакти формують шляхом напилення золота з 
підшаром хрому. Після попереднього розбракування підготовлені 
таким чином пластини розділяють на одноелементні кристали 
фотодіодів.

Суміщення топології мезоструктури тильної сторони крис
талу з топологією його лицьової сторони - фоточутливого елемента - 
проводилось з допомогою способу [6], який полягає в тому, що по 
лініям, які обмежують габаритні розміри рисунка, на лицьовій 
сторони пластини виконують базові зрізи. Ці зрізи утворюють два 
протилежних кути із взаємно паралельними сторонами, по яким і 
відбувається суміщення з мітками лицьового фотошаблону.

Таким чином, приведена технологія дозволяє зменшити 
вплив факторів, пов’язаних з струмами втрат і звести їх до мінімуму.

Виміряні значення темнового струму фоточутливих 
елементів виготовлених фотодіодів при 20°С склали від 0.012 мкА 
до 0.03 мкА на 32 фотодіодах дослідної партії. Середнє значення 
струмів 0.018 мкА. Виміряні значення темнового струму 
фоточутливих елементів ФДК-142-01 (темновий струм по технічним
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умовам АДБ3.368.227ТУ менше 10 мкА при 20°С), що випускаються 
по серійній технології, склали від О.ЗмкА до 8.5мкА при 20°С на 45 
фотодіодах контрольної партії. Середнє значення струмів - 1.5мкА 
Крім низького значення темнового струму, запропонована тех
нологія р-і-п фотодіодів володіє більш високим процентом виходу 
придатних виробів в порівнянні з серійною - 25.4% у ФДК-142-01 і 
40.0% у фотодіодів, виготовлених по запропонованій технології

Фотодіоди, виготовлені по запропонованій технології, воло
діють низькою деградацією темнових струмів охоронного кільця при 
випробуваннях в умовах підвищеної робочої температури 85°С на 
протязі 1000 годин.

Розроблена технологія р-і-п фотодіодів і їх конструкція 
характеризуються підвищеною технологічністю виготовлення з 
одночасним покращанням параметрів, зокрема, темнового струму і 
проценту виходу придатних Крім того, ці фотодіоди харак
теризуються більшою надійністю і стійкістю при роботі в умовах 
підвищеної робочої температури

Таким чином, нами розроблена технологія р-і-п фотодіодів 
на основі високоомного кремнію р-типу провідності, яка забезпечує 
низький рівень темнового струму як фоточутливих елементів, так і 
охоронного кільця. При цьому отримані прилади характеризуються 
високою стійкістю темнового струму до дії підвищеної температури 
на протязі не менше 1000 годин.

Результати запропонованої технології забезпечуються такими 
факторами:
1. Витравлюванням мезоструктури з тильної сторони кристалу 

фотодіоду.
2 . Глибиною легушання тильної сторони кристалу фотодіоду - 

області р+-типу провідності - до 9 мкм.
3. Послідовністю термічних операцій при виготовленні кристалу 

фотодіоду', в результаті яких глибина залягання шару, легованого 
бором, досягає 9 мкм.

4. Захистом охоронного кільця від струмів втрат, що генеруються
інверсійними шарами і торцевою поверхнею кристалу фотодіода.
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SUMMARY

ASCHEULOV A.A., GODOVANYUK V.M., 
DOBROVOLSKY YU.G., OMELIUANCHUK V.P.,

RYUHTIN V. V
TECHNOLOGICAL METHOD OF DARK CURRENT IN 

SILICON p-i-n PHOTO DIODES
New technology of silicon p-i-n photo diodes is proposed.

It yields a minimum level of dart currents due to the original 
method of boron implantation in back side of silicon plate on a 
depth 6-9 pm. The research of prepared photo diodes were shown 
except low values of dark currents, their high reliability at work in 
increased temperature (up to 85°C) conditions over 1000 hours 
and increase of suitable photo diodes output from 25.4% up to 
40%.
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УДК 6 2 Ї .382(088.8)

ГОДОВАНКЖ В М., ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ Ю.Г.,
РЮХТІН в.в.

КРЕМНІЄВИЙ ФОТОДІОД З НИЗЬКИМ РІВНЕМ
п о в е р х н е в о ! с к л а д о в о ї

ТЕМНОВОГО СТРУМУ

Досліджується конструкція фотодіоду, що забезпечує низь
кий рівень темнового струму фоточутливого елементу . Ефект 
досягається завдяки розриву інверсійних шарів, які вини
кають в приповерхневій області на границі розділу' кремній- 
оксид кремнію навколо контакту до фоточутливого елементу. 
Досягнута густина темнового струму складає М 0 ‘10 АУсм2

Однією з основних причин зростання темнового струму 
напівпровідникових р-п переходів, в тому числі на основі кремнію, є 
наявність інверсійних шарів поблизу поверхні розділу напівпровід- 
ник-діслектрик. які виникають внаслідок присутності фіксованого 
заряду в діелектрику [1 ,2]. Інверсійний шар збільшує площу р-п 
переходу, що в свою чергу приводить до збільшення темнового 
струму.

Для зменшення впливу інверсійних шарів на темновий струм 
використовуються сильно леговані, так звані стутюрні, області [3], 
ізотипні з матеріалом напівпровідникової підкладки. Ці області 
ізолюють периферійну частину підкладки від місця виходу р-п 
переходу на її поверхню. Вони запобігають руху носіїв струму, які 
генеруються на торцевій частині підкладки і в інверсійних шарах за 
межами області виходу р-п переходу на поверхню напівпровід
никової підкладки.

Як правило, такі області, в залежності від призначення
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напівпровідникового приладу', можуть знаходитися на різних 
відстанях від місця виходу р-п переходу на поверхню. Наприклад, на 
подвоєну дифузійну довжину неосновних носіїв струму, якщо 
прилад працює без прикладення зовнішнього зміщення (робочої 
напруги). У випадку функціонування приладу в умовах прикладення 
робочої напруги таке зміщення може збільшуватися на ширину 
області просторового заряду при прикладеній зовнішній напрузі. 
Якщо робоча напруга така, що область просторового заряду при її 
наявності ширша, ніж товщина напівпровідникової підкладки, 
щілина між сильно легованою областю, яка ізотипна до підкладки, і 
областю виходу р-п переходу на поверхню підкладки формується з 
врахуванням пробивної напруги, можливої в даному матеріалі при 
даних умовах роботи напівпровідникового приладу [4].

Всі вище перераховані методи зменшення поверхневої 
складової темнового струму ніяк не зменшують ту його частину, яка 
генерується на площі, обмеженій фоточутливим елементом, тобто 
областю виходу р-п переходу на поверхню напівпровідникової 
підкладки.

Зниженню поверхневої складової темнового струму сприяє 
ізоляція контакту до фоточутливої області (локальної області) від 
його поверхні шаром з таким самим, як і в локальній області, типом 
провідності з більш високою концентрацією домішок [5]. При цьому 
у загальний сигнал, що знімається з контакту, не будуть давати 
вклад струми втрат, оскільки інверсійний шар буде розірваний 
навколо контакту. В залежності від концентрації носіїв в локальній 
області глибина залягання шару, який ізолює контакт, може мати 
різні значення, але повинна бути менша, ніж глибина залягання 
локальної області, і більша, ніж товщина інверсійного шару, при 
даній концентрації носіїв струму.

Вказані умови необхідні для того, щоб носії, які генеруються 
в об’ємі локальної області, могли досягнути контакту з нею. Ширина 
ізолюючої області вибиралась з умов забезпечення ізоляції контакту 
від інверсійного шару, а саме, такою, щоб виключити можливість
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поверхневого пробою на границі інверсійного шару з ізолюючою 
областю, де має місце підвищення напруженості електричного поля 
при робочій напрузі.

На рис. 1 схематично зображено розріз запропонованої 
конструкції фотоприймача на основі кремнію. На напівпровідни
ковій підкладці 1 , наприклад п-типу провідності, через маску окислу 
2 сформована локальна область фоточутливого елементу 3 р-типу 
провідності. На ній присутній шар захисного ізолятора 4 і омічний 
контакт 5, навколо якого розміщений шар 6 з провідністю р+-типу. З 
тильного боку підкладки розташований шар з провідністю типу п+, 
що служить для забезпечення омічного контакту з шаром металу 8.

Глибина залягання локальної області становила 2-3 мкм. 
Глибина залягання області 6 , яка ізолює контакт, становить 5-
0.5 мкм. Ширина області 6 складає 100 мкм, що забезпечує надійну 
роботу конструкції при робочій напрузі до 10В.

При подачі на р-п перехід оберненого зміщення (робочої
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напруги), носії струму, що генеруються і збираються в інверсійному 
шарі та поблизу нього, направляються до омічного контакту, але 
поширюються вони не далі області р+-типу провідності, яка ізолює 
контакт від інверсійного шару.

Перевірялись такі параметри виготовлених фотодіодів: вели
чина темнового струму, залежність темнового струму від темпе
ратури, залежність темнового струму від мінімального часу 
функціонування.

Для випробування було виготовлено декілька партій 
фотодіодів, які досліджувалися в таких умовах: робоча напруга 10В, 
підвищення температури +55°С, тривалість мінімального часу 
функціонування 500 годин при температурі 55°С.

Результати випробувань показали наступне. Середнє вимі
ряне значення темнового струму (до 10% фотодіодів) складає

9 210' А/см , 1 0 % виготовлених приладів мали темновий струм до 
10 28-Ю' А/см . До 5% приладів показали величину темнового струму 
10 21 -Ю' А/см . Деградація темнового струму в процесі випробувань на 

функціонування складає не більше, ніж 30%, при цьому макси
мальна деградація спостерігається при вимірюванні параметрів 
через 125 годин роботи. Подальші вимірювання через 250 і 500 
годин роботи показують тенденцію до відновлення темнового 
струму, а саме до 20% у окремих фотодіодів і до 15% у 5% приладів.

Таким чином, темновий струм, що проходить через р-п 
перехід, стає меншим на величину його поверхневої складової, яка 
генерується на поверхні локальної області.

До очевидних переваг запропонованого фотоприймача від
носиться більш висока надійність, яка виражається в тому, що 
величина темнового струму в процесі мінімального часу функціо
нування веде себе більш стабільно.
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SUMMARY

GODOVANYUK V.M., DOBROVOLSKY Yu.G.,
RYUHTIN V.V. 

SI PHOTO DIODE W ITH A LOW LEVEL OF 
SURFACE COMPONENT OF 

A DARK CURRENT.
Photo diode design, ensuring low level of a dark current 

in a photosensitive element is investigated. The effect is achieved 
due to the gap of inversion layers, arising in the subsurface area 
on Si-Si02 division border around contact to a photosensitive 
element. The resulting dark current density was ЫО'10 A/cm2.
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УДК 538.913

МАРУСЯК В. І., ФОРТУНА В. В. 

ПЕРКОЛЯЩЯ ПО МІКРОЗЕРНАХ НА ГРАТКАХ

Розглядається застосування методу розриву зв'язків, 
запропонованого авторами, для міграції збудження по 
мікрозернах. Обчислена критична концентрація мікрозерен, 
при якій утворюється безкінечний кластер. Вказано, що такий 
процес міграції збудження може мати місце в ВТПН 
кераміках, а також в міграції енергії в низько-молекулярних 
розчинах і полімерах.

Теорія протікання має широку область застосування. Розраху
нок критичного струму ВТИП кераміки може проводитися на основі 
теорії перколації. ВТНП кераміку можна розглядати як сукупність 
надпровідних зерен, з'єднаних слабими (джозефсонівськими) зв'яз
ками. Тоді теорію перколації можна використовувати, якщо не вра
ховувати кореляцію фаз порядку в різних зернах. А останню молена 
не враховувати при високих температурах Т >є  ̂ (є^ - енергія зв'язку

2джозефсонівських контактів) і великих магнітних полях В > Фо / а , 

Фо = Ьс / 2е - квант магнітного потоку, а - постійна гратки [ 1 ].
На основі теорії протікання розглядається міграція енергії у 

невпорядкованих системах. В [2] використовується задача сфер 
теорії протікання для опису міграції енергії в низькомолекулярних 
розчинах і полімерах. У [3] на основі перколяції описується 
руйнування твердих тіл. Руйнування тіла означає, що концентрація 
мікротріщин досягає критичного значення, при якому утворюється 
безкінечний кластер.

В даній роботі ми обчислимо критичну концентрацію дефект
них мікрозерен для кубічної гратки. Окрім практичної цінності даної 
роботи, про що говорилося вище, вона матиме також і теоретичний 
інтерес, так як разом з роботами [3 ,4,5] створить замкнутий метод 
розрахунку критичних концентрацій для перколяції на гратках.
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Як відомо міграція збудження по гратці описується рівнянням

= І^ ^ (0 (]Д )-0 (п д )) , (1)

де вважається, що в початковий момент часу 1 = 0 збудження 
знаходиться на вузлі п = 0 . Функція описує імовірність появи 
збудження на вузлі в момент часу г > 0 ,  \У^ -частота перескоків. У

трьохмірному випадку кожному індексу в ( 1 ) відповідають три 
числа-координати вектора в прямокутній системі координат. У 
подальшому краще працювати з Лаплас-образами рівняння ( 1)

56(11,5) =5 п0 + 2^1^ (бО^) -  б(п,5)). (2)
І

Далі будемо вважати, що перескоки можуть здійснюватися 
тільки між найближчими сусідами. Приймаючи, що утворення 
мікрозерна відповідає вирваній комірці, ми будемо в гратці 
виривати випадковим чином елементарні комірки. Обмежимося 
кубічною граткою. Таким чином, утворення мікрозерна буде озна
чати, що на ідеальній гратці з'явилися пустоти типу7:

Виривання із ідеальної гратки такої комірки для рівняння (2) 
буде означати, що необхідно покласти відповідні \У^ = 0 .

Після того, як ідеальність гратки порушена вказаним вище 
чином, додамо і віднімемо в рівнянні (2 ) складові, які відповідають 
вирваним зв'язкам. Введемо функцію Гріна для ідеальної гратки

С °(п ,5) ,  тоді ананалогічно [4] отримаємо рівняння для функції
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Грі на в гратці з дефектами.
6 ( п ,б ) = 6 ° ( п д ) - Ш 2 : { А ; 6 0(п - г ,8)Л+6(г,5)-ь

+А уб°(п  -г^)АуО(ї:>Б)+Д2б 0(п-г,Б)ДгС(г,Б)+

+Д~ 6 ° (п -  г -  І у ^ х б ( г  + 1у,з)+ А~ б 0 (п -  г -  Іг^Д * б (г  + 1г,з) + 

+А у б  0 (п -  г -  1х,б)А  у б(г +  їх ,б )  +  А у б  0 (п -  г -  1г,б)Д у б(г +  Іг ,  б ) +  

+А~ б 0 (п  -  г -  1х,б)Д + б(г +  їх ,б )  +  Д“ б ° (п  -  г -  1у ,б)А ^ б(г  +  1 у ,б )  +  

+А~ б 0 (п -  г -  1у -  1г,Б)Ах б(г  + 1у + 1г,Б)+

+А уб°(п  - г - і х  - І 2,Б)Дуб(г + 1х + і2 ,б)+

+А~ б  0 (п -  г -  ї х  -  І у ^ Д ^  б ( г  +  ї х  +  іу ,б )}  . (3 )

В рівнянні (3) А | ДА7)~ права (ліва) кінцева різниця, а

і= х ,у ,  ъ. Сумування в (3) проводиться по всіх мікрозернах.

(3), утворимо рівняння аналогічне (3). Таким чином отримаємо 
систему із 12  рівнянь, яка повинна розв'язуватися методом ітерацій. 

Щоб уникнути непотрібної громіздкості при ітерації рівнянь

А ^ С ^ б )  = ± С ( п  +  1 і , 8 ) - ь С г( п , б )  ,

Користуючись означенням (4) для кожного А |С (п,б), яке входить в

для Д | С(п,б) корисно ввести позначення

Ф(ї.8) = 1 ф(к^(к,з)г*гс1к = /  {Д+ ,Д^еЛ у ,

(5)

(6)
(7)А(г^) = |ф(кМ кМ к^ і£Гсік

і  50



В формулах (5-7) Л* =(+1 + е±ік‘ ). Знак Т в формулі (5) означає

транспонування рядка в стовпчик. Враховуючи позначення (5-7)
система рівнянь для А |0 (г,б) прийме вигляд:

ф (г ^ )= Ф ° (г ^ )-^ £ А ° (г -р ,5 )ф (г ,5 ) , (8)
Р

а рівняння (3):

О (п ^ )=С о (й,8) ^ І Л 0 ( й - г >8)ф (ї,8). (9)
Г .

Щоб отримати вирази для Л° ( п Д ф 0 (п^),А0 (п^) необхідно просто 

замінити в відповідних виразах ^(кд) на §о(кд).
Рівняння (8) розв'язується методом ітерацій, аналогічно як це 

робилося в [3,4]. Отриманий таким чином із (8) ітераційніш ряд
підставимо (9). При усередненні ряду для С(пд), який виникає
внаслідок такої процедури, будемо використовувати технік}7, розви
нуту в [3,4] і обмежимося лінійним наближенням по концентрації 
вирваних мікрозерен. Для масового оператора будемо мати вираз

М = с\ у |і + \У А 0 (0,8 (10)

с - концентрація мікрозерен. А функція Гріна ^(к ,5) матиме вигляд

і ( м ) =  І ° ( к Д  + МХ°(к)р0 (к))'1, ( 1 1 )
Аналітичний вираз для функції Гріна для ідеальної кубічної гратки

- 1

(12)g°(k ,s)=  s - W
ґ \

2]Г cos k j -  z
V і

z - координаційне число.
Критичну концентрацію мікрозерен, при якій утворюється 

безкінечний кластер, як відомо, можна обчислити з умови
2

D Xx = lim s2 -^-T g(k,s)jj=o= 0 . (13)
s—>0 (7k ^

Таким чином отримаємо
D** = 2 W ( l - 7.707с), (14)
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ск р = 0.13 . Цс означає, що при с = с кр мікрозерна у вигляді

елементарних комірок утворюють безкінечний кластер.
Цікаво відзначити, що обчислене критичне значення кон

центрації мікрозерен близьке до значення долі об'єму, зайнятого 
дефектними вузлами [6], при якій виникає протікання, рівна 0.16
[6]. Ця величина рівна добутку f c B, де f  - доля об'єму, який 
приходиться на один вузол в кубічній гратці f  = 0.52, св -  кон
центрація вузлів при якій виникає протікання св = 0. 3 .
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SUMMARY

MARUSYAK V.I., FORTUNA V.V. 
PERCOLATION ABOUT MICROGRAINS IN THE LATTICE

Application of the broken method, proposed by the authors, 
is considered for excitement migration on the micrograins. 
Critical concentration of micrograins of which infinit clusters 
arises is calculated. It is noted that this mechanism of excitement 
migration HTSC ceramics can take place in as well as in energy 
migration in low-molecular solution and polymers.
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ЧИ ВІДПОВІДАЄ РЕАЛЬНОСТІ РЕЛЯТИВІСТСЬКЕ 
ВИЗНАЧЕННЯ МАСИ?

Порушується питання про існування інерції 
електричного заряду, подібної до інерції маси, але незалежної 
від неї. В зв’язку з цим проводиться думка, що матеріальний 
об’єкт, який характеризується і масою, і електричним 
зарядом, має інші інерційні властивості, ніж об’єкт, що 
характеризується тільки масою. Ця думка узагальнюється на 
випадок будь-якого числа таких характеристик і робиться 
висновок, що інерційні властивості матерії багатофакторні. 
Пропонується експеримент для перевірки цього підходу

Сучасна фізика дає тата- формулу для маси всякого 
матеріального об’єкта:

ш = т 0/л/]-у2/с2 , (1)
де т 0 - маса об’єкта в стані покою, V - швидкість об’єкта в системі 
відліку, в якій визначається ш, с - швидкість світла; і таку трактовку 
цього фундаментального поняття:

маса є фізичною характеристикою  
матерії; вираженням і мірою водночас її (А)
гравітаційних та інерційних властивостей

(див., наприклад, Фізичний енциклопедичний словник [ 1 ]).
На відміну від незаперечності твердження (А) як класичного 

тлумачення маси, що є узагальненням визначених емпіричних 
фактів, формула ( 1) викликає сумнів щодо того, що вона правильна 
для всякого об’єкта. Є підстави міркувати, що (1) справедлива 
тільки для електрона. Але про все це, мабуть, для когось дуже дивне, 
по-порядку.

Спочатку поставимо таке запитання: чи не можна по аналогії 
з інерційною властивістю маси говорити про інерційну властивість 
електричного заряду? Відповідь: можна, бо подібно до того, як 
гравітаційне поле протидіє зміні швидкості руху маси, що називають

ФЕДОРОВ Р В
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інерцією маси, так електричне поле протидіє зміні швидкості руху 
електричного заряду, що є нічим іншим, як інерцією останнього.

Тоді поставимо таке запитання: а чи не є інерція
електричного заряду тільки інакше вираженою інерцією маси? 
Відповідь: ні, і про це свідчить хоча б те, що, по-перше, гравітаційна 
і електрична сили, віднесені до одиниці маси (наприклад, між двома 
електронами), несумірні за величиною, і, по-друге, що 
електромагнітні явища ніяк не зводяться до гравітаційних явищ.

З даних відповідей, які є констатацією дослідних фактів, 
випливає: (1) і (А) не повно виражають інерційні властивості маси, а 
вважається, що повно. В цьому непорозумінні треба звинувачувати 
перш за все ту обставину, що маса довший час тлумачилась, як міра 
кількості матерії і інерційні властивості маси не могли не 
ототожнитись з інерційними властивостями матерії.

Проте сучасна фізика має все необхідне, щоб усунути згадане 
непорозуміння, констатуючи таке: маса і електричний заряд - дві 
різні сторони матерії, що мають незалежні відношення до інерції 
останньої. За аналогією зі твердженням (А), можна стверджувати, 
щось подібне до такого: електричний заряд є фізичною
характеристикою матерії, вираженням і мірою водночас її 
електричних і електроінерційних властивостей.

Отже, незаряджений і електрозаряджений матеріальні 
об’єкти створюють дві різні ситуації, в яких проявляються інерційні 
властивості матерії. Ці ситуації виглядають так:
- незаряджений матеріальний об’єкт, який характеризується тільки 
масою, створює лише гравітаційне поле і на нього може діяти тільки 
гравітаційне поле другого об’єкта або власне поле у вигляді віддачі 
гравітаційних хвиль (перша ситуація);
- заряджений матеріальний об’єкт, наприклад, електрон, створює як 
гравітаційне поле, бо має масу, так і електричне поле, бо мас 
електричний заряд, і на нього можуть діяти водночас два цих поля 
іншого об’єкта, накладаючись одне на одне, або власні поля у 
вигляді накладених віддач гравітаційних і електромагнітних хвиль 
(друга ситуація).

У першій ситуації єдиною причиною гравітаційних та 
інерційних властивостей матеріального об’єкта є маса об’єкта. Для 
такого об’єкта і здійснюється закон



інертна маса -  гравітаційна маса, (2)

г0му ми кажемо, що “маса є фізичною характеристикою матерії, 
вираженням і мірою водночас її гравітаційних та інерційних 
властивостей'’ (твердження (А)).

У другій ситуації причиною гравітаційних властивостей 
об’єкта є маса об’єкта (електричний заряд на ці властивості не 
впливає), а причиною інерційних властивостей - маса і електричний 
заряд. Тому вже не можна сказати, говорячи про електрично 
заряджений об’єкт (ЕЗО), що маса є вираженням і мірою водночас 
гравітаційних та інерційних властивостей матерії. Гравітаційні 
властивості матерії в цьому випадку по-старому виражаються тільки 
масою, а інерційні - масою і електричним зарядом. Тому замість (2) 
ми повинні тепер записати:

інертна маса ЕЗО  = (гравітаційна маса ЕЗО) а, (3)

де а  - числовий урівнюючий коефіцієнт, що характеризує ступінь 
кількісної відмінності цих мас.

Для електрона співвідношення (3), як засвідчують численні 
досліди, має вигляд ( 1), а згаданий коефіцієнт - вигляд 

: ПЬ і т  в цьому співвідношенні є відповідно
гравітаційна та інертна маса електрона (у нашому визначенні 
останньої). У зв’язку з даним визначенням інертної маси 
підкреслимо наступне.

Ми називаємо інертною масою електрично зарядженого 
об’єкта (інертною масою ЕЗО) то дещо, що обумовлено масою і 
електричним зарядом, точніше, що є їх сумісним проявом в 
інерційних властивостях матерії. Очевидно, що коли б об’єкт 
характеризувався трьома так би мовити “зарядами” (гравітаційним, 
електричним і ще якимось), то він мав би інерційні властивості, 
пов’язані з трьома цими факторами, а коли б характеризувався 
чотирма “зарядами”, то в інерційних властивостях був би залежним 
від чотирьох факторів і т.д. Інерційні властивості об’єктів - носіїв 
більше ніж одного “заряду” і інерційні поля таких носіїв - дуже 
цікавий напрямок для нових досліджень.

Хоча багатофакторним з інерційних властивостей об’єктам
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не відповідає звичне уявлення про інерцію як таке, що зв’язує 
останню тільки з масою, але поняття “інертна маса” для них можна 
зберегти, маючи на увазі кожен раз при його використанні те число 
факторів, яке необхідне. До речі, ця пропозиція і реалізована в записі

(3)
Отож, якщо наші міркування відносно існування 

багатофакторних інерційних властивостей матерії вірні (а сумнівів у 
цьому в силу вищевикладених аргументів майже нема), то з 
урахуванням дослідного підтвердження формули ( 1 ) для електрона, 
ми повинні відзначити таке.

Співвідношення (1) справедливе тільки для об’єкта, у якого 
гравітаційна маса і електричний заряд за величинами дорівнюють 
масі і заряду електрона. Для об’єкта з іншим співвідношенням цих 
величин виконується не така формула як ( 1 ), а інша. Вона ставить у 
залежність від електромагнітного поля за законом ( 1 ) не всю масу, а 
лише так би мовити електронний еквівалент маси. Якщо позначити 
гравітаційну масу дослідного об’єкта через М0, а електрона через т 0 
і вважати, що дослідний об’єкт несе заряд, який за величиною 
дорівнює заряду електрона, то отримаємо таку формулу для інертної 
маси дослідного ЕЗО:

М = М0 - гп0 + гп0 / -  у 2/ с 2 = М оа  (4)

де а  = 1 - ( т 0 / М0) (1 - 1 / ф  -  у 2/ с~ При М0 = т 0 (випадок, коли
дослідним об’єктом є електрон) маємо формулу ( 1 ).

У випадку, коли інерційні властивості об’єкта обумовлені 
трьома факторами, то формула для визначення його інертної маси 
буде складнішою, ніж (4), а коли чотирма - то ще складнішою і т.д.

Звичайно, дане тлумачення інертної маси несумісне з | 
загально прийнятим, яке бере свій початок у спеціальній теорії 
відносності (СТВ). Там з приводу формул для повздовжньої і 
поперечної мас електрона говориться таке (див. [2 ], с.34): “Эти і 
результаты относительно массы справедливы такж:е и для 
нейтральных материальных точек, ибо такая материальная точка 
может быть путем присоединения сколь угодно малого 
електрического заряда превращена в електрон (в нашем смысле) ”.

Словом, СТВ ототожнює інерційні властивості зарядженого
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об єктд, які обумовлені двома полями - гравітаційним і 
електромагнітним, з інерційними властивостями незарядженого 
об’єкта, які обумовлені одним полем - гравітаційним, 
представляючи таке ототожнення як ' природне, само собою 
зрозуміле. В той же час розглянуті вище ситуації свідчать, що ці 
властивості різні.

Для розв’язання суперечки (яка, зрозуміло, існує не в 
громадській фізичній думці, а в прихованій суті фізичного подання) 
пропонується здійснити експеримент зі співставленням залежностей 
від швидкості руху інертних мас електрона і протона, що мають 
однакові за величиною заряди, але більш ніж на три порядки 
відмінні маси. Визначаючи дослідним шляхом залежності інертних 
мас цих мікрочасток від швидкостей їх руху, наприклад, за методом 
Кауфмана, мені здається, що більш придатною для протонів була б 
формула (4). У всякому разі не (1).

Отож, чи відповідає реальності релятивістське визначення 
маси? Нехай на це запитання, винесене у заголовок нашої роботи, 
остаточно відповість запропонований експеримент.
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SUMMARY
FIODOROV R.V. 

IS RELATIVIST1C DEFINITION OF MASS 
IN CONFORMITY WITH REALITY?

A question upon the existence of electric charge 
inertiasimilar to mass inertia but independent from it is raised.
The thought is developed in this connection that material object 
which is characterized by both mass and electric charge has 
different inertial properties from the object, which is characterized 
by mass only. This thought is generalized to the case of any 
number of such characteristics and the conclusion about 
multifactorness of matter inertial properties is made. An 
experiment for checking of such an approach is proposed.
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УДК 681.3.06

КОЛЕСНІКОВ М.М., КОЛЕСНІКОВ О М

ПРОГРАМ НА ПІДСИСТЕМ А П УБЛ ІК АЦ ІЇ БАЗ  
ДАНИ Х У КО М П'Ю ТЕРН ИХ М ЕРЕЖ А Х  TCP/IP

У роботі наведено особливості архітектури, результати 
розробки та випробувань програмної підсистеми управління 
базою даних каталогу електронної бібліотеки НЕЙРОН-К. 
НЕЙРОН-К є складовою частиною СУБД інтегрованої відкри
тої бібліотечно-інформаційної системи, працює за протоколом 
HTTP на базі WWW серверу та стандартних WWW- браузерів, 
шо забезпечує доступ до каталогів бібліотек через комп'ютерні 
мережі Інтернет та інтранет. НЕЙРОН-К призначена для зас
тосування у бібліотеках, наприклад, ятя створення електрон
ного каталогу унікальних книг, доступного через Інтернет.
Може використовуватись у центрах науково-технічної інфор
мації та інших установах, що ведуть бібліографічні роботи.

Розповсюдження мереж TCP/IP та технології WWW- 
публікацій дозволило принципово покращити класичні бібліотечні 
процеси обслуговування читача. Бібліотека з інтегрованою біблі
отечно-інформаційною системою, що включає СУБД каталогів, 
доступну через мстамережу Інтернет, отримала назву "електронна 
бібліотека" [1]. Ресурси Інтернет дозволяють використовувати 
дешеві транспортні можливості комп’ютерних мереж, здійснити 
перехід від забезпечення читача бібліографічною до забезпечення 
додатково фактографічною та повнотекстовою інформацією. Розроб
лена програмна підсистема базується на модифікованій дворівневій 
архітектурі клієнт-сервер [2]. Традиційне застосування дворівневої 
архітектури в технологіях створення банків даних засобами 
поширених СУБД пов'язано з відносно низьким рівнем стан
дартизації програм-клієнтів, що означає необхідність розробки, 
відладки та супроводження. Гірк цьому важко забезпечити операцій-
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ну та технологічну гарантованість програмного продукту, зростають 
вартість розробки та експлуатаційні витрати.

Найбільш раціональною за критерієм „мінімальні витрати - 
висока надійність” є системна інтеграція у дворівневу архітектуру 
клієнт-сервер масово застосованих (мільйони копій), дешевих або 
умовно безкоштовних програм, пристосування їх до виконання 
функцій клієнта мережової БД. Враховуючи початкову вимогу' - 
використання комп'ютерних мереж TCP/IP у якості транспорту - 
пошук стандартних компонент природно вести саме серед програм, 
призначених для експлуатації у  мережах TCP/IP, як таких, що 
задовольняють вимозі масового застосування.

Використання у якості програми-клієнта стандартного (де- 
факто) та практично безкоштовного WWW-браузера дає можливість 
подолати вказані вище недоліки нестандартних програм-клієнтів, але 
не дозволяє пряме використання дворівневої архітектури клієнт- 
ссрвер через відсутність підтримки масових та дешевих WWW- 
браузерів серверами мережевих БД. Модифікацію дворівневої 
архітектури клієнт-сервер зведено до побудови інтерфейсу стан
дартного клієнта (дешевий, надійний WWW-браузер) з сервером БД. 
Модифікована дворівнева архітектура підсистеми НЕЙРОН-К 
наведена на рис. 1 .

Інтерфейс складається з масиву незаповнених HTML- 
сторінок, WWW-серверу [7], програми-інтерпрстатора стандартного 
протоколу CGI. За відомим протоколом HTTP [5] браузери 
надсилають WWW-серверу запит на доставляння сторінки HTML, 
передаючи параметри CGI [6] програмі-інтерппетатору, яка пере
творює їх у форму запиту до сервера БД. Результат запиту' 
повертається сервером БД програмі-інтерпретатору, яка вико
ристовуючи елементи масиву HTML-сторінок повертає заповнені 
сторінки WWW-серверу. WWW-сервер надсилає запевнені HTML- 
сторінки WWW-браузерам.

Особливостями програмної реалізації модифікованої архі
тектури є забезпечення надійного функціонування незахищеного 
протоколу CGI, а також багатопоточний режим обслуговування 
запитів. Структура підсистеми НЕЙРОН-К наведена на рис.2.
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Рис.1 Модифікована дворівнева архітектура підсистеми НЕЙРОН-К.

С Е Р ВЕ Р $ ПІДСИСТЕМА Ш Л Ю З  у 1
Е Л Е К Т Р О Н Н О Г О І НЕЙРОН-К Інтернет
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АБ ОНЕ Н Т А  ! 
( ЧИТ АЧА )  І

АРМ k 
А Б О Н Е Н Т А  І  
( Ч ИТ А ЧА )  g

Рис.2 Структура підсистеми НЕЙРОН-К.
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Підсистема працює в локальній комп'ютерній мережі 1ЕЕЕ- 
802.3, яка є доменом інтрамережі. Сервер електронного каталогу та 
АРМ адміністратора функціонують в середовищі ОС FreeBSD [2]. У 
якості клієнтів (АРМ абонента ) використовуються WWW-браузери. 
наприклад Microsoft Internet Explorer [3]. Обладнання - ПЕОМ з 
архітектурою WINTEL з набором периферійних засобів, що 
визначаються вимогами до розмірів БД та надійності [4]. Зв’язок з 
віддаленими АРМ читача відбувається через шлюз у метамережу 
Інтернет.

Вигляд HTML форми клієнта для простого пошуку об'єкту 
бібліографічного опису книги в електронному каталозі наведений на 
рис.З.

З метою створення умов для підготовки замовлення перед
бачено простий пошук, який здійснюється за основним заголовком, 
відомостями про авторів, ключовими словами. ISBN, роком 
видання. Замовлення може надсилатися засобами електронної 
пошти, інтегрованої у браузер. Підсистема ’забезпечує створення БД 
бібліографічного опису книг, сукупностей книг (багатотомних 
видань), частин книг (наприклад - окремі глави), серіальних видань, 
спеціальних видів нормативно-технічних та технічних документів і 
літератури, а також різні варіанти пошуку за визначеними 
елементами бібліографічного опису.

о»
Основні технічні характеристики підсистеми НЕИРОН-К:

1. Кількість полів бібліографічного опису
(за ГОСТ7.1-84) - до 42

2 . Кількість записів - до 106
3. Можливість розширеного

(складного) пошуку - підтримується
4. Мова інтерфейсу - українська
5. Клас безпеки - С2
6 . Режим роботи - цілодобовий,

неперервний
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Рис. З Вигляд НТМЬ форми клієнта для простого пошуку об'єкту 
бібліографічного опису книги в електронному каталозі.

Результати розробки та випробувань підсистеми НЕЙРОН-К 
на базі наукової бібліотеки медичної академії дозволяють зробити 
наступні висновки:

1) Розроблена програмна підсистема дозволяє вирішити задачу 
створення та публікації в мережах Інтернет та інтранет 
каталогів електронних бібліотек, переходу до нових виді б 
бібліотечних процесів.

2) Застосування умовно безкоштовних стандартних \VWYv 
браузерів у якості програм-клієнтів на базі системної інтеграціїі 
програмних засобів у модифіковану дворівневу архітектуру ■ 
клієнт-сервер дозволило знизити ціну та підвищити надійність 
програмної підсистеми у порівнянні з реалізаціями на базі; 
традиційних мережових СУБД.

3) Розроблена програмна підсистема може бути легко і н т е г р о в а н а
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у комп'ютерну систему управління бібліотечними фондами 
наукової бібліотеки вищого навчального закладу.

4) Впровадження програмної підсистеми найбільш доцільне в 
бібліотеках для створення електронного каталогу особливо 
цінних книг з можливістю пошуку та формування замовлень 
через метамережу Інтернет.
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SUMMARY

KOLESNIKOV М.М., KOLESNIKOV О М.
THE PROGRAM UNDERSYSTEM OF 

PUBLICATION OF DATA BASE IN COMPUTER 
NETW ORKS TCP/IP

In this work the particularities of architecture, results of 
processing and tests of electronic library NEIRON-K are pre
sented. NEIRON-K is the component part of SCDB (System 
Control of Data Base) of integral open librarian infonnational 
system; it works according to protocol HTTP on the base of 
WWW server and standard WWW-browsers which provides with 
access to catalogues of libraries due to computer networks Internet 
and Intranet. NEIRON-K is intended for utilization in the librar
ies, for example, the creation of electronic catalogue of unique 
books, which is accessible across Internet. It can be used in the 
centers of scientifical and technical information and in other in
stitutions, which hold bibliograpliic works.

163



УДК 546.711.49

ОСТАПОВ С.Е.

РОЗРАХУНОК ЗОННИХ П АРАМ ЕТРІВ  
ТВЕРДОГО РОЗЧИНУ Hgi_x_yC dxZnyTе

В даній роботі розглянуто простий метод роз
рахунку ширини забороненої зони твердого розчину 
Hgi-x-yCdxZnyTe. Отриманий емпіричний вираз для 
ширини забороненої зони Hgi.x.yCdxZnyTe добре спів
падає з розрахунками інших авторів. З використанням 
отриманої формули к-р методом проведено обчислення 
концентрації власних носіїв, рівня Фермі та ефективної 
маси електронів у даному матеріалі.

Хоча твердий розчин HgCdTe (KPT) є зараз основним 
матеріалом для виготовлення детекторів ГЧ випромінювання, триває 
пошук альтернативних матеріалів, які хоча б частково були | 
позбавлені його основного недоліку -  малої стабільності по відно
шенню до утворення вакансій ртуті, а також володіли кращими по
верхневими властивостями. Одним з таких матеріалів може бути Zn. 
що досить сильно, в порівнянні з Cd, стабілізує зв’язок Hg-Te. З цієї 
точки зору багатокомпонентний твердий розчин Hgi-x_yCdxZnyTe 
(КЦРТ) може розглядатися як один з найбільш перспективних! 
матеріалів для виготовлення 14 детекторів. Необхідно додати, що! 
КЦРТ володіє ще однією перевагою -  можливістю додаткового 
регулювання ширини забороненої зони зміною вмісту' Zn. Метою 
даної роботи є розрахунок ширини забороненої зони, концентраті 
власних носіїв та ефективної маси КЦРТ.

Традиційний метод розрахунку зонних параметрів складних! 
напівпровідникових твердих розчинів, який вже став класичним 
запропонований Уільямсом [1]. В цьому методі складний твердни 
розчин представляється як сукупність трьох потрійних розчинів І 
відомими зонними параметрами. Проте, цей метод розрахунку, нзі
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наш погляд, відносно складний і не дає можливості отримати 
простих зручних в користуванні результатів. Подібний розрахунок 
для КЦРТ виконано у [2].

Існує більш простий метод розрахунку зонних параметрів 
вказаних матеріалів, який запропоновано у [3]. 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 ^ ] _ х_уСсІх2ПуТе 
можна уявити як сукупність двох: ^ і _ иСсіиТе та ^ і .^ г ^ Т е .  Тоді 
будь-який зонний параметр Н§і_х_уСсІх2пуТе (наприклад, ширину 
забороненої зони) можна розрахувати за допомогою простої 
формули:

Е8^ гСйхгп уТе)=0.5Е8^ ].иСсІиТе)+0.5Е8 (И&.Лп^Те), (1)

де и=2х, \у=2у, г=1-х-у. Використовуючи емпіричні формули для 
ширини забороненої зони (ШЗЗ) Н§і_иСсіиТе та ^ і . ^ і ^ Т е  [2], ми 
отримали за допомогою формули (1) такий вираз для ширини 
забороненої зони ^ і _ х_уСс!х2пуТе:

Е%(х,у,Т) = - 0 . 3 0 2 + 1 . 93х+2.291 ■1 СГ2 1/2+2.73

(.l-2.01x-0.35y ,/2- 1 .2 8 4 у ) + 3 . (2)

Точність (2) перевірялась порівнянням із 
експериментальними та теоретичними результатами роботи [2]. 
Результати порівняння подано в Табл.1.

Табл.1. Ширина забороненої зони КЦРТ.

Зразок X У т , к Её(ехр)
еУ

Её(са1с)
еУ

(2)
еУ

А-205 0.07 0.17 95 0.328 0.332 0.301
А-207 0.07 0.20 95 0.383 0.382 0.374
А-210 0.12 0.18 95 0.409 0.416 0,406
А-211 0.07 0.16 95 0.277 0.282 0.276
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Тут E g ( e x p ) - e K c n e p H M e H T a j i b H i  дані, Eg(calc)- розрахунки ШЗЗ 
методом Уільямса з роботи [2], Eg(2) -  розрахунки за формулою (2).

Як видно з таблиці, розрахунки за формулою (2) добре 
співпадають з експериментальними даними та теоретичними 
розрахунками [2].

Отримані результати у вигляді емпіричної формули (2) 
придатні для проведення подальших досліджень, наприклад, 
концентрації власних носіїв, ефективних мас та інших.

За допомогою обчисленої формули для ШЗЗ нами було 
розраховано концентрацію власних носіїв, положення рівня Фермі 
та ефективної маси електронів у КЦРТ. Результати обчислень добре 
співпадають з експериментальними даними.
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SUMMARY
OSTAPOV S.E.

THE CALCULATION OF 
THE Hgi_x_yCdxZnyTe SOLID 

SOLUTION BAND PARAMETERS

The theoretical investigations o f the main zone 
parameters o f the quaternary solid solution HgCdZnTe are 
represented in the given paper. As a result o f  these 
investigations the empirical formula for the energy gap 
width in the wide range o f the temperature and 
compositions are suggested. The results o f the theoretical 
calculations agree well with the experimental data.
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УДК 621.793

ВОЛИНСЬКА Т А., НІЧИЙ С.В., РАРЕНКО Ї М

ДОСЛІДЖЕННЯ ЯВИЩ ПЕРЕНОСУ 
В ПЛІВКАХ InBi0.05Sb0.95

В роботі розглянуті результати досліджень явищ пере
носу в плівках InBi0.05Sb0.95, отриманих при різних техноло
гічних умовах лазерним випаровуванням.

Інтерес до вивчення властивостей твердих розчинів (ТР) та 
плівок ІпВіх8Ьі_х зумовлений перспективою використання даних 
матеріалів в електроніці, зокрема можливістю заміни ними 
матеріалів, які виготовляються на основі сполук ртуті. Як слідує з 
літературних джерел, при дослідженні кінетичних коефіцієнтів в

плівках ІпВіх8Ьі-х? отриманих різними методами, не вдалось 
одержати залежність а  від Т, яка характерна для масивного 
матеріалу в інтервалі температур 78-200 К [1,2]. Слід відзначити, що
в залежності від умов отримання плівок ТР InBi0.05Sb0.95 кон
центрація носіїв становила 1017-10і8 см"3, а рухливість була в межах 
70-50 см2/В с  [І], (1.9-2.5)-105 см2/ В с [2].

Нами проведені дослідження елекрофізичних властивостей 

плівок lnBio.05Sbo.95, одержаних за допомогою лазерного випаро
вування в статичному вакуумі. Температуфа підкладки знаходиться 
в межах 1/3-2/3 Тп (Тп - температура плавлення матеріалу), що 
повинно забезпечувати умови отримання полі кристалічних плівок.

Проте дослідження показали, що для InBi0.05Sb0.95 ПРИ температурах 
підкладки вище 250°С випаровуваний матеріал не осідає на 
підкладку зі слюди. Це можна пояснити специфікою взаємодії 
випаровуваної речовини з матеріалом підкладки, зокрема високою 
енергією в порівнянні з необхідною, щоб відбулась конденсація на 
підкладку. При дії лазерного випромінювання з параметрами т,мп
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=1.5 млс, уімп=20 Гц і потужностю Рім,г=65 кВт/см2, швидкість росту 
плівок становила 0.2 А/імпульс, при цьому отримувались плівки 
однорідні за товщиною і з доброю адгезією. Збільшення величини 
одного з параметрів лазерного випромінювання приводить до появи 
на поверхні плівки крапель масивного матеріалу. Результати
електрофізичних досліджень отриманих плівок ТР ІпВіо.05^Ьо.95, 
приведені на рисунках 1, 2. Як випливає з аналізу графіків, 
підвищення температури підкладки приводить до підвищення 
провідності в плівках, товщини яких приблизно рівні (криві 1, 2). Це 
вказує на те, що підвищення провідності і відбувається за рахунок 
покращання кристалічної структури плівок, що приводить до 
збільшення рухливості носіїв в плівках. Це узгоджується з 
результатами досліджень температурної залежності коефіцієнта 
Холла (рис.2), значення якого зростають з підвищенням температури 
підкладки, що пов'язано з пониженням концентрації носіїв.
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Рис. 1. Температурна залежність провідності плівок InBi0.05Sb0.95, 
отриманих при температурах підкладки: 1 - 200°С, товщиною 11=0.16 мкм 

2 - 240°С, Ь=0.19 мкм; 4 - 195°С, Ь=0.29 мкм; 5 - 195°С, Ь=0.29 мкм 
отриманої випаровуванням синтезованого матеріалу;

З - кристалу InBi0.05Sb0.95-
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Рис.2. Температурна залежність коефіцієнта Холла плівок 
InBi0.05Sb0.95 (позначення кривих відповідає рисунку 1).

Аналіз результатів дає можливість зробити припущення, що 
товщина плівки, як і температура підкладки, суттєво впливає на 
електрофізичні властивості плівок. Збільшення товщини плівок 
приводить до збільшення електропровідності (рис. 1 криві 1, 4). 
Проте у товстіших плівках спостерігається зростання концентрації 
носіїв, що може бути зумовлено впливом границь зерен. Зростання 
рухливості у товстих плівках в порівнянні з тонкими, можна 
пояснити збільшенням об’єму зерен, в яких розсіювання менше, ніж 
на їх границях. Відомо, що із збільшенням температури підкладки 
покращується структурна досконалість плівок. Це пояснює 
збільшення провідності, значень коефіцієнта Холла та рухливості 
носіїв для плівок однакової товщини.

Для порівняння на цих же рисунках приведені залежності

(крива 3) кінетичних коефіцієнтів для кристалів InBio.05Sbo.95, які 
використовувались в якості мішені при отриманні вищезгаданих 
плівок. Дані кристали вирощувались з попередньо синтезованого
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матеріалу методом горизонтальної зонної плавки з використанням 
монокристалічних затравок InSb, орієнтованих в напрямку [111]. 
Швидкість росту кристалів становила 6 мм/год, а охолодження - 50 
град/год.

Враховуючи, що отримання кристалів InBio.05Sbo.95 
пов’язане із значними труднощами, були проведені дослідження по 
можливості отримання плівок InBi0.05Sb0.95 з використанням в 
якості мішені синтезованого матеріалу даної сполуки. Порівняльний 
аналіз результатів вимірювання кінетичних коефіцієнтів (див. 
рисунки (крива 5)) показав, що отримані плівки з синтезованого 
матеріалу подібні за своїми електрофізичними властивостями до 
плівок, отриманих при випаровуванні матеріалу з кристалу при тих 
же технологічних умовах і близькі по своїм електрофізичним 
властивостям до масивних матеріалів.
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SUMMARY

VOL1ANSKA Т.A., NICHIY S.V., RARENKO ЕМ. 
INVESTIGATION OF PHENOMENA OF 

THE KINETICS EFFECTS 
IN THE InBi0)05Sbo,95 FILMS 

In the work we have examined the results of investigation 
of phenomena of the kinetics effects in the films InBio.05Sbo.95 
received in the different teclmological condition by the laser 
evaporation.
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УДК 621.382

ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ЕОМ СМ1634 ТА 
ІВМ РС ДЛЯ КЕРУВАННЯ ПАРАМЕТРАМИ ЛАЗЕРНОГО 

ВИПРОМІНЮВАННЯ

На базі персональних ЕОМ СМ1634 та ЮМ РС ство
рено багатоканальну систему керування лазерним випроміню
ванням для проведення технологічних процесів.

Дослідження, які проводяться в області теорії, експерименту і 
прикладних аспектів модульованих структур (надграток) вимагають 
одержання великої різноманітності за товщиною і черговістю 
окремих шарів з різних елементів та хімічних сполук. В цьому 
відношенні перспективними є методи лазерної технології, які 
дозволяють проводити технологічні процеси в екстремальних 
умовах. Виходячи з цього була створена система керування лазер
ним випромінюванням для проведення досліджень в області 
лазерної технології матеріалів.

Автоматизований лазерний комплекс (АЛК) спочатку був 
розроблений і створений на базі лазерних установок серії "Квант”, 
"ЛТН”, "ЛТГ та метрологічної ЕОМ СМ1634 [1]. Використання 
даних ЕОМ та діалоговий режим роботи системи дозволяють: 
модулювати систему по кількісному складу лазерів, вхідних інфор
маційних даних; управляти параметрами лазерного випромінювання 
(частота, тривалість) певної кількості лазерних імпульсів; проводити 
напилення з різних мішеней одночасно або почергово; розра
ховувати режими роботи лазерних установок, які забезпечують 
напилення плівок заданої товщини.

Структура комплексу (рис.1) дозволяє відображати необхідну 
інформацію для роботи користувача на відеотерміналі. ЕОМ 
СМ І634 проводить розрахунок всіх робочих параметрів для 
виконавчих пристроїв. Після розрахунку параметрів через ШЗУ

-  НІЧИЙ С.В., РАРЕНКО І.М.
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(шина зв’язку та управління), яка підстиковується до блоків БППД-2 
СМ1634 і ПЗО (пристрій зв’язку з об’єктом), К332-1 надходить 
завдання на виконання чергової команди. ПЗО керує роботою 
задіяних виконавчих вихідних каскадів, які управляють роботою 
лазерних установок.

Рис. 1. Структурна схема комплексу.

Проте СМ1634 по своїм технічним характеристикам не 
давала можливості керувати тривалістю імпульсів лазерного випро
мінювання в мікросекундному діапазоні. Щоб усунути цей недолік 
дана система була модернізована шляхом заміни СМ1634 на 
персональний комп’ютер фірми ІВМ РС. Це дало можливість при 
збереженні вихідних управляючих пристроїв та алгоритму 
програмного забезпечення отримувати імпульси лазерного випромі
нювання мі щосекундного діапазону. Вихідні пристрої зістиковані з 
комп’ютером через паралельний порт. Замість ПЗО викорис
товується буферний пристрій для узгодження струмових харак
теристик мікросхем паралельного порту і вихідних управляючих 
пристроїв.

Для керування параметрами лазерного випромінювання, 
найбільш зручно використовувати модуляцію добротності резо
наторного контуру випромінювача. В лазерних установках серії ЛТІ 
модуляція добротності резонатора випромінювача здійснюється з 
допомогою акустооптичного затвору (АОЗ). Для вироблення 
модулюючих імпульсів використовується хМОдуль виводу дискретних 
сигналів А642-16, який входить до складу ПЗО. В даному модулі в 
якості вихідного каскаду використовується біполярний транзистор з 
"відкритим колектором” і гальванічним розділенням від каскадів
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управління. Такий принцип організації вихідного каскаду дозволяє 
отримати необхідні вихідні величини напруги, за рахунок під
ключення окремих блоків живлення, для узгодження з вхідними 
параметрами пристроїв лазерних установок.

Управління параметрами випромінювання неперервного ла
зера "ЛТН-10Г відбувається за рахунок модуляції добротності резо
натора за механічним затвором, який приводить в дію електро
магніт. Його роботою керує вихідний транзистор блоку А641-16. 
Сигнал, при відкриванні транзистора, проходячи через електромаг
ніт, притягує заслінку, роблячи втрати резонатора найменшими, що 
сприяє генерації лазерного випромінювання. Тривалість керуючого 
імпульсу визначає тривалість лкзерного випромінювання.

Для керування роботою імпульсного лазера серії "Квант", 
згідно технічним вимогам, потрібний сигнали амплітудою 24 В і 
тривалістю >15 мкс Імпульс такої тривалості забезпечується за 
допомогою програмного забезпечення. Величина сигналу забезпечу
ється блоком А642-16. Тривалість імпульсу визначається величиною 
ємності, яку можна міняти, живлення імпульсної лампи накачки.
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SUMMARY

NICH1Y S.V., RARENKO I M.
UTILIZATION OF THE PERSONAL COMPUTERS CM1634 

AND IBM PC FOR THE CONTROL OF THE LASER 
EVAPORATION PARAMETERS

On the base of the personal computers CM1634 and IBM 
PC is created the multichanal system of the control by the laser 
evaporation for realization of the technological processes.
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УДК 621.315
РАРЕНКО А.І.

РОЗПОДІЛ ІОНІВ КАДМІЮ В УМОВАХ 
ТЕРМО- І ЕЛЕКТРОПЕРЕНОСУ В СИСТЕМАХ 

КРИ СТАЛ-РО ЗП Л АВ СсІ8Ь

Розраховано дифузію іонів кадмію при термо- і 
електропереносі, яка відбувається під час вирощування з 
розплаву монокристалів Сс18Ь високої досконалості.

Відомо [1], що при термообробці кристалів СсІБЬ різко зростає 
їхня електропровідність, а якщо при нагріванні Сс18Ь пропускати 
через зразок електричний струм, то електропровідність зростає ще 
більше. В [1] дано припущення, що ці ефекти зумовлені виходом у 
міжвузля іонів СсІ. оскільки вакансії кадмію поводять себе як 
акцептори.

В роботі [2] показано, що коли при вирощуванні монокристалів 
СсІБЬ методом Чохральського через фронт кристалізації пропускати 
постійний електричний струм так, щоб кристал поповнювався 
іонами кадмію, то при охолодженні в таких кристалах спосте
рігається понижена концентрація дірок і мала густина дислокацій у 
результаті рекомбінації міжвузольних атомів СсІ з їх вакансіями при 
пониженні температури. При оберненому процесі зростає електро
провідність зразків і погіршується структурна досконалість.

Для теоретичного обгрунтування приведених вище припущень 
нами проведено дослідження впливу градієнта температури і 
зовнішнього електричного поля на міграцію кадмію в антимоніді 
кадмію. В цьому випадку дифузія СсІ в СсІБЬ вже не буде описува
тися функцією похибок, тому що тепер перший закон Фіка необхід
но доповнити доданками, які враховують міграцію дефектів під дією  
вказаних вище зовнішніх збурень. В результаті одержимо рівняння:

І-О с^ С + О са д ’С/Ко V (1ЛГ) -ИсаС V ер/ (КВТ), (1)
де (} - енергія теплопереносу, ер - потенціал зовнішнього елек
тричного поля, Ос<і -  коефіцієнт дифузії кадмію, С -  концентрація 
іонів кадмію, Кв -  постійна Больцмана. Підставивши (1) в загально
відоме рівняння неперервності, одержимо:
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дс/ді = У ф с ^ С )  - V* ПсЛ*У(1^УКс) + У( ОоїС V(фУ(KвT), (2) 
де С, Т, В, (р залежать від координати х і С є ще функцією часу. 
Об’єднуючи діючі на іон сили, приведемо рівняння (2) до вигляду 

дс/ді = У ф е с ^ С )  - Бесі к Со), ‘ ( 3 )

де к = (ОТКв) Щ 1/Т) - УФ/( КВТ). (4)
При вирощуванні кристалів перед фронтом кристалізації відбу

вається накопичення одного з компонентів, наприклад, кадмію, 
надлишкову концентрацію якого ми вважаємо постійною. Вважаючи 
кристал досить протяжним, крайові умови для рівняння (4) 
запишемо наступним чином:

1 = 0 при х = 0 і х = Ь (5)
Диференційне рівняння (3) з крайовими умовами (5) розв’язуємо 

методом розділення змінних. Тоді для концентраційного профілю 
теплопереносу одержимо вираз:

С(х, І) = С8(х) + Сі (х) ехр(4/т,) (6)
і з початковими умовами С(х, 0) = Со маємо:

С(х, 1) = С,(х) + [Со - С5(х)] ехр(-1/т,)5 (7)
де С3(х) -  стаціонарний розподіл концентрації міжвузольних іонів 
кадмію при тсрмоелектропереносі, С8о -  початковий розподіл іонів 
кадмію у вихідному злитку. Після проведення громіздких 
розрахунків одержимо вираз для розподілу концентрації 
міжвузольного компонента, коли накладається процес екзотермічної 
міграції та електропереносу в однорідному полі (ср'=2 еЕ, ср"=0) з 
початковою умовою С(х,0)=0

С(х,0 = СЕ + (СУСзо)1'2 Іехр(-А, 1)11 -  (-1)' ехр(-кЬ/2)] х 
х 16кЬ (ітскЬ 8Іп(ітсх/Ь) + 2 і V  со8(ітсх/Ь))/(к2Ь2+4і V ) 2, (8)

.де к=-ф7(Кв Т); Хі=Б  [(ія/Ь)2+((р7(2Кв Т)2)+(ф’7(2Кв Т))].
Розраховані за допомогою формул (7) та (8) відносні 

концентраційні профілі надлишкових атомів Ссі, які дифундували з 
розплаву, наведені на рис.1, суцільні криві - для термопереносу, 
штрихові -  для електропереносу; Со -  концентрація Ссі в 
дифузійному шарі; Ь -  довжина кристалу. На рис.2 представлені 
одержані на ЕОМ розв’язки рівняння (3) при одночасній наявності 
електричного поля і градієнту температури. Як видно, при напрямку 
струму з розплаву в кристал (умовно приймаємо його за позитив
ний) концентрація перенесених атомів Ссі зростає, а при проти
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лежному (негативному) напрямку струму — зменшується. В першому 
випадку існує область, в якій можлива компенсація нєрівноважних 
вакансійних дефектів, які виникають при скінченій швидкості 
вирощування Ссі8Ь. В розрахунках використано вираз з роботи [3]: 

0 Ссі = (7.1 ± 0.6)102ехр(-1.26 ±0.1 еВ/ксТ)

Рис. 1. Відносний розподіл надлишкових атомів кадмію після електропе- 
реносу (суцільні лінії) і термопереносу (штрихові), струм ] в А/см“

Рис.2. Відносний розподіл надлишкових атомів кадмію після сумісної дії 
електричного поля і градієнта температури. Струм І в А/см2
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Дійсно, кристали антимоніду кадмію, які були вирощені з засто
суванням електричного струму з + на кристалі, мають концентрацію 
точкових дефектів значно меншу, ніж вирощені за відсутністю 
струму. В той же час при негативному напрямку струму через 
меншу кількість надлишкових атомів Cd в твердій фазі кількість 
компенсованих нерівноважних вакансій зменшується, і за доско
налістю такі кристали будуть значно гіршими, ніж вирощені без 
електричного поля, що підтверджують експериментальні дані [2].

Слід відзначити, що процес компенсації вакансій певних елемен
тів при вирощуванні монокристалів напівпровідникових сполук 
шляхом насичення кристалу іонами цих елементів за допомогою 
електропереносу дозволяє одержувати досконалі монокристали й 
інших напівпровідникових сполук, в тому числі і А3В ' [4].
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SUMMARY

RARENKO A.I. 
DISTRIBUTION OF Cd IONS AT THERMAL AND 

ELECTRIC CONVECTION IN 
CRYSTAL-Cd MELT SYSTEMS

Diffusion of ions of Cd when growing monocrystals of CdSb 
was calculated in‘the conditions of thermal and electric convection.
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УДК 621.315
РАРЕНКО A I

ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕПЛОЄМНОСТІ І ТЕПЛО
ПРОВІДНОСТІ МОНОКРИСТАЛІВ CdSb 

ПРИ НИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ

Експериментально динамічним лазерним методом виз
начені в межах 4-100К температурні залежності теплоємності 
і теплопровідності монокристалів CdSb.

Теплопровідність х чистого і легованого CdSb експери
ментально вивчалась у ряді робіт до 1962 року, короткий огляд яких, 
як і результати більш грунтовного дослідження х(ТХ дано у роботі 
Анатичука Л.І., Пілата І.М., Любченко A.B. [1], в якій найбільш точ
ні значення х для полікристалічного і усереднені для монокристаліч- 
ного зразків при 300 К відповідно дорівнюють 2.6-10"3 кал/(с см К) і 
4.9-10" кал/(с см К). Згідно цих робіт в інтервалі 100-200 К 
теплопровідність є ґратковою і змінюється за законом х(Т)~1/Т. При 
Т>200-240 К з'являється додатковий теплоперенос, який поясню
ється вкладом двох механізмів: спочатку домінує фотонний перенос 
енергії, а потім перенос здійснюється за рахунок біполярної дифузії 
носіїв заряду.

Фотонний механізм ще окремо розглянуто у роботі Ана
тичука Л.І. [2], де показано, що він починає діяти від 200 К і в
області 300 К Хфот^І'Ю" кал/(с см К). Оскільки гратка CdSb 
представляє собою деформовану структуру цинкової обманки і 
деформація здійснюється у напрямку [100], то слід очікувати, що 
теплопровідність кристалів CdSb буде анізотропною і найбільше по 
X повинен відрізнятись напрямок [100]. Це і показано в роботі 
Анатичука Л.І. [1]. Тут приведені результати дослідження темпера
турної залежності х(Т) для трьох кристалографічних напрямків 
[100], [010] та [001] в інтервалі Т=100-420 К. Як величина, так і хід 
залежності х(Т) для напрямків [010] і [001] практично співпадають, а 
для напрямку [100] при збереженні загального ходу хСП відмінність 
у значенні х по відношенню до інших напрямків наростає від 15% до
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40 % при зменшенні температури від 250 до 100 К. Згідно [3] при
Т<200-220 К основний вклад у х дають фонони і Хгр~1/Т, а при
вищих температурах стає суттєвою фотонна компонента Хфот, яка з 
ростом температури до 300-400 К зменшується з одночасним ростом 
коефіцієнта поглинання ІЧ-випромінювання. Але тут починає грати 
суттєву роль механізм переносу тепла за рахунок біполярної дифузії 
носіїв заряду. Як слідує з вище сказаного, теплопровідність Сс&Ь 
при Т<100 К іншими авторами не вимірювалась і не розрахову
валась ні в якому наближенні. У нашій роботі [4] вперше проведено 
розрахунки термодинамічних параметрів - теплоємності, внутріш
ньої та вільної енергії СсІБЬ, як і теплопровідності у межах 4-250 К, 
де основну роль відіграють фононні процеси теплопереносу.

У даній роботі подано результати проведених нами експе
риментальних досліджень х(Т) і СУ(Т) в межах 4-100 К і порівняння 
з розрахунковими в роботі [4].

Для вимірювання хОО та СУ(Т) був використаний дина
мічний метод, в основу якого покладено одночасне вимірювання 
зміни температури з двох боків плоскопаралельного зразка, коли 
одна з його сторін опромінюється імпульсним лазерним пучком [5]. 
У випадку дослідження напівпровідникової пластини енергія 
фотонів повинна відповідати області його власного поглинання, 
тобто поглинання повинно відбуватися фактично в області поверхні. 
У роботах [5, 6] проаналізовані вказані методи і ряд наукових статей 
інших авторів, де показана справедливість нижче приведених
формул по визначенню теплопровідності хОП, теплоємності СУ(Т), а 
також теплопровідності а з використанням динамічного методу:

X = Су р а; Су = \УЕ/(Ь р Т тах); а =  0.139 Ь2Л|/2, 
де і \ ц  - проміжок часу від початку лазерного імпульсу до моменту

половинного прогріву неопроміненої сторони зразка; \Уе - енергія 
лазерного випромінювання, поглинута одиницею площі зразка; р - 
густина речовини пластини; Ь - товщина зразка; Ттах - максимальна 
температура опроміненої поверхні.

Блок-схема експериментальної установки дана на рис. 1. У 
якості кріостатної системи 5, де розташувався зразок 6, застосову-
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Рис. 1 Блок-схема установки для дослідження теплофізичних 
властивостей матеріалів 1 -  зона лазерного опромінен
ня, 2, 3 -  термопари на опромінюваній і неопроміню- 
ваній поверхнях досліджуваної пластини, 4 -  прий
мач для реєстрації відбитого імпульсу, 5 -  вакуумна 
камера кріостату, 6 -  досліджувана пластина, 7 -  
осцилограф С8-9А, 8 -  осцилограф СІ-82

вався комплекс УТРЕКС, температури зразків від 4 К до 80 К і 80- 
300 К. Під час вимірювання зразок знаходиться у вакуумній камері. 
Використовувались два способи визначення температури обох 
поверхонь зразка - за допомогою малоінерційних термопар, і за 
допомогою інфрачервоних фотоприймачів з оптичними фільтрами, 
які у даних дослідженнях відсікали довжини хвиль лазерного 
проміння 1=0.53 мкм і Х=1.06 мкм і фіксували теплове випро
мінювання.

Згідно [5] сумарні похибки методу у визначенні теплопро
відності і теплоємності не перевищують 14%, зате метод має велику 
перевагу завдяки універсальності і відносній простоті. Експери
ментальні дані представлені на рис.2 і 3, де температурні залежності
теплопровідності х(Т) і теплоємності Су(Т) визначались для зразків
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Рис.2. Температурна залежність граткової теплоємності 
ітри постійному об'ємі СУ(Т). Суцільна крива -  
розрахункова [4], □ □ - дані експерименту.

X. Вт/(смК)

т, к

Рис.З. Температурна залежність граткової теплопровід
ності СсІЗЬ. Суцільна крива -  розрахункова [4],
о о - дані Л.І.Анатичука [1], □------□ - дані
експерименту.
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при опроміненні площини (100), тобто х(Т) вимірювалась вздовж 
кристалографічної осі [100]. Такий вибір орієнтації зразків пов'я
заний з відповідними теоретичними розрахунками в роботах [2] і [4].

Як видно з рис.2 і 3, розходження розрахованих даних ґрат
кових CV(T) і х(Т)> одержаних в [4], в інтервалі температур 4-100 К 
співпадають у межах похибки з одержаними нами експеримен
тально.
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SUMMARY

RARENKO A.I 
INVESTIGATION OF HEAT-CONDUCTIVITY AND 

SPECIFIC HEAT OF CdSb SINGLE CRYSTALS 
AT LOW TEMPERATURE

In the paper we present results of experimental 
measuring using dynamic laser method of specific heat- 
conductivity and specific heat of monocrystal CdSb in the 
temperature range o f 4-100 К and comparison with referenced 
data.
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УДК535.241.6.:621.383.52.8

ГОДОВАНЮКВМ 

КОНСТРУЮВАННЯ ТА РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЙ 
ФОТОПРИЙМАЧІВ НА ОСНОВІ C d j_ x H gx Te.

Представлено літературний огляд робіт за останні деся- 
тиліття. присвячених дослідженню та розробці фотоприймачів
на основі кристалічних сполук C d j_ x H gх Те (КРТ).

В останній час фотодіодні структури на основі КРТ виготовляються, як 
правило, на епітаксійних шарах, рідше - на об’ємних монокристалах. При 
еггітаксіальному нарощуванні в якості підкладки використовується телурид 
кадмію, арсенід галію та монокристали сапфіру [12]. Аналіз літературних 
джерел вказує на те, що головні дослідження в області користування та 
розробки технологій фотоприймачів на основі КРТ проводились в період з 
другої половіши сімдесятих до середини вісімдесятих років. В подальшому 
перевага, в основному, віддавалась вдосконаленню технологій обробки та 
виготовлення матеріалів із заданими структурними та електрофізичними 
властивостями.

В представленому огляді відображені наступні напрямки: властивості 
матеріалів, параметри та конструкція фотодіодів; методи отримання р-п 
переходів (дифузія, іонна імплантація, епітаксійне вирощування); лазерна 
обробка кристалів; обробка поверхні; формування контактів.

1. Властивості матеріалу, параметри і конструкція фотодіодів
п.1.1. Детальні дослідження основних властивостей КРТ проведено в 

роботах [1-17]. Наприклад, в роботі ] 16] при дослідженні впливу складу 
розчину КРТ на фоточутливість, показано, що зміна складу розчину веде до 
зміни максимуму чутливості D*. Для х=0.15-0.19 максимум чутливості 
знаходиться на довжині хвилі Х=\2-\5 мкм; для х=0.19 при Я.=10 мкм; для 
х=0.2 - при А=8-9 мкм; для х=0.21 - Х=1 мкм; для х=0.23 - Х=5 мкм; для 
х=0.28 -А=3 мкм.
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На основі даних вимірювань по фотовольтаїчному ефекту, 
фотопровідності та крайовому поглинанню отримано співвідношення для 
розрахунку ширини забороненої зони в залежності від складу х та 
температури Т:

Е д (х ,Т )  = -0.25 + 5.233 ■ 10~4(1 -  2.08х)Т + + (еВ)
О

Даний вираз добре описує в діапазоні 0.17 -  0.33 і Т>77К [2].

Для вузькозонних кристалів Сії}_хЩ х Те при х=0.2 значення деяких 

параметрів наступні [15]: рухливості електронів та дірок відповідно
5 2 3 2

10  см /В-с і 10  см /В*с; час життя електронів та дірок приблизно 

однаковий - ~10‘6с; коефіцієнт кТ/е~6.5 мВ при Т=77 К; дифузійна довжина 
дірок в матеріалі п-типу та електронів в р-типу відповідно - 25 мкм та 
250 мкм. На основі аналізу виразів для добутків Яо-А (диференційного 
опору фотодіоду і його площі), показано, що для отримання максимального 
значення О* необхідне створення р-п переходу з концентраціями домішки в 
р- і п- областях Иа і № ~10І6см"\ Величина Яо-А збільшується з ростом Иа 

і не змінюється при зміні N(1. В діапазоні концентрацій 10І4-1016 см'3 

величина Яо-А визначається дифузійним струмом; при N8, На>1016см° 
переважає тунельний струм. Найкращі експериментальні значення О* при 
А,= 10.6 мкм складають І.ЗхЮ' 11 при обмеженні шумами Джонсона. При 
цьому інерційність фотодіодів дозволяє реєструвати імпульси 
випромінювання наносекундної тривалості [25]. В [41] доведено, що Яо-А 
при Т=77 К обмежено величиною дифузійного струму, якщо концентрація 
домішки в р-області <101бсм"\ Якщо Яо=соп5І, то при зменшенні граничної 
частоти внесок генераційно-рскомбінаційних процесів зростає. В 
аналітичному огляді [37] наведені способи обчислення часу життя носіїв 
(головним чином за рахунок Оже-рекомбінації), а також графіки 
залежностей часу7 життя від Т, від загальної концентрації носіїв п, від 
інтенсивності фонового випромінювання. Вказано, що підвищенню темпу 
поверхневої рекомбінації можуть сприяти:

184



1 - наявність поверхневих станів, пов'язаних з дефектами, домішками, 
тощо, які можуть створювати додатковий канал рекомбінації біля 
поверхні кристалу;

2 - зміна ширини забороненої зони матеріалу біля поверхні. Якщо поверхня

збагачена ртуттю, то величина ширини забороненої зони Е р зменшу-
О

єгься із наближенням до поверхні, в результаті чого підвищується 
концентрація носіїв біля поверхні та зменшу ється час життя;

3 - біля поверхні з’являється квазіелектричне поле, котре втягує
нерівноважні носії заряду із об’єму в приповерхневу область;

4 - якщо біля поверхні є збагачуючий згин зон. то концентрація в
поверхневій області також збільшується, що приводить до зменшення 
часу життя. Залежності швидкості поверхневої рекомбінації від способу 
обробки поверхні наведені в таблиці:

Вид обробки S, см с (Т=77К)
0,5% Вг2 в метанолі Нг+тліючий розряд 2.8x10"
96% НВг + 4% Вг 0 U

)
1 О

Механічне шліфування та 
полірування

ю 4 - 107

29% Вг2 в етиловому спирті 3.5х104-  І.ЗхІО5
Діелектрична плівка 2пБ на СаЇЇ2 3.8х104

Із зменшенням товщини зразка максимум чутливості змішується в 
короткохвильову область спектру. Наприклад, при зміні товщини шару з 
1000 мкм до 15 мкм максимум чутливості зсувається з 11 на 9 мкм 
відповідно.

При використанні сапфіру в якості підкладки для формування КРТ 
матриці можна працювати лише в діапазоні 3-5 мкм при освітленні через 
підкладку [12]. В той же час на підкладці з GaAs тримані фокальні 
матриці для області 8-12 мкм. Для запобігання дифузії Ga і As в КРТ на 
підкладку GaAs наносяться буферні шари CdTe. В стандартних структурах 
підкладка з фотоприймачем (ФГТ) з’єднується з схемою зчитування за 
допомогою індієвих стовпчиків. Недоліком такого контакту є його
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недостатня теплостійкість. Матриця представляє собою гібридні структури 
з КРТ фотодіоду та зчитуючим пристроєм на основі кремнієвої ПЗС- 
структури. Потоки фотонів в області А,=3-5 і X—8 -12 мкм складають 
відповідно 8 -Ю14 і 1 0 1 9 фот/схсм2. В довгохвильовій області через 
збільшеная потоку фотонів швидко настає насичення ПЗС-структури і 
ефективність матриці падає. Відзначимо, що матриці на основі КРТ 
формуються на підладках із СсіТе, сапфіру, ваАз, 5і.

п.1.2. Перші фотодіоди, розроблені на початку' сімдесятих років, 
детально розглянуті в різноманітних джерелах. Наприклад, фотодіоди для

прийому випромінювання СО2  лазера (Х=1 0 .6  мкм), у яких гранична 

частота складає 7 ГТц при А ^ =5х10 14 смЛ площа ФЧЕ - 2x10 4 см2 та
-4величина інерційності обмежена ЯС. При Т=170К для ФД з А=5х10 см 

ир=1.7 В, Р=200 МГц. В роботі [1] виготовлені 4-х елементні квадратні
4 4пристрої і 10-, 20- і 4-елементні лінійки з площею 10‘ -2x10 см“ із зазором

між елементами 50-200 мкм. Параметри лінійок: =200 Ом, квантова

ефективність - 20%, 1 0 .6  мкм. Для покращання стабільності
застосовуються пасивуючі покриття та відпал у вакуумі. Створювались
фотодстектори втіленням при кімнатній температурі іонів в

17 Змонокристалічну підкладку р-типу Е^СсІТе із концентрацією носіїв 1 0  см‘ 
через вікна розміром 200x400 мкм в маскуючому шарі фоторезистора. 
Енергія іонів ЗОкеВ, загальна доза опромінення Ю10-Ю13см'2. Контакти до 
областей п-типу створювались випаровуванням індію, до зворотного боку 
підкладки р-типу - електролітичним осадженням шару Аи. В області А.=8 - 
14 мкм при куті зору 60° максимальне значення Э* рівне приблизно Ю10,

4 2 1вольтова чутливість -  1.2x10 -5x10 ВВт , опір при У=0 складає 2.4- 

0.12Ом/см. Квантова ефективність ФД 65-45% [2]. Методом іонного 
втілення А1 (для створення області п-типу) виготовлені фотовольтаїчні п-р-

детектори на основі C dj_j.H gx.Te  (х=0.18, що відповідає ширині

забороненої зони 0.1 еВ). При нульовому зміщенні опір переходів 1.0 кОм 
при 77 К в чутливій області розмірами 200x250 мкм. Квантова 
ефективність при >и=10 .6  мкм складає 5 7 %, О*=7 .3 х 1 0 10 для куту зору 30° 
[3]. Розроблена матриця ДВ діапазону від 10.6 до 12.5 мкм. Матриця
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матриця ДВ діапазону від 10.6 до 12.5 мкм. Матриця складається з 1 2  

фотопровідних елементів товщиною 5-10 мкм з найменшою відстанню між 
елементами 25 мкм [7].

На основі Cdj_y.Hgy.Te  (х=0 .2 ) отримані р-п-переходи дифузією

в пластину СсШ^Те р-типу. Чутливий елемент приймача з площею 4х10 4- 
-3 210 см розмішувався в посудині Дюара з просвітленим <3е вікном. При 

зворотному зміщенні на переході Уо=-0.1 В, тушуючий опір становив
4 5Яр=10 -10 Ом, ємність - Ср= 8  пФ, робоча довжина хвилі - 8-13 мкм [9].

В роботі [27] описані планарні фотодіоди, виготовлені рідиннофазною

епітаксією шарів Cdj_j.H gy.Te' (х=0.22) на підкладках СсІТе. Іонною 

імплантацією формувались п+-р переходи. Отримані фотодіоди мають 
Яо-А приблизно 105 Омхсм" при 40° С і Яо-А 107 Омхсм2 при 20 К. Ця 
величина є значно вищою для фотодіодів на вказану величину довжини 
хвилі СОг-лазера. Знайдено, що величина Яо-А в температурному інтервалі 
40-77 К обмежена генсраційно-рекомбінадійним струмом.

Фотодіоди, отримані імплантацією іонів бору з енергією 100 кеВ в

підкладки р-С іїj_y .H gy.T e, досліджувались в роботі |30]. Вимірювання

шуму проводились в діапазоні частот 2-2000 Гц при температурі 77-250 К і 
різних значеннях темнового струму, напруги зміщення і потоку' 
випромінювання на фотодіоді. Показано, що шуми 1 /Г не залежать від 
величини фотоструму в широкому діапазоні потоку випромінювання, а 
також від величини дифузної складової темнового струму. Шуми Мі лінійно 
зростають з ростом складової струму, що визвано, напевне, поверхневою 
генерацією. Температурна залежність шуму Мі аналогічна до 
температурної залежності струмів, що також зумовлено поверхневою 
генерацією та втратами.

Для роботи в спектральних діапазонах 3-5 або 8-12 мкм французькими 
розробниками запропоновано гібридний приймач. Прилад являє собою 
діодну матрицю на тонкій (20-30мкм) пластині напівпровідника (СсІІ^Те). 
Елементарні діоди матриці створюються шляхом наскрізної дифузії через 
маскуючий шар. На неосвітлсному боці пластини в місцях розміщення 
діодів формують металізовані контактні площадки, з якими з єднуються
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відповідні індієві площадки кремнієвої інтегральної схеми (ІС) обробки 
сигналу. Вся система монтується на кріостаті.

Фірмою SOFRADIR розроблена матриця на основі КРТ для роботи на 
довжинах хвиль Л,=8-10.5 мкм. Розміри елементів 25x28 мкм, кількість - 
960x4 Для діапазону хвиль 8-12 мкм створена матриця 128x128 із 
розмірами елементів 50x50 мкм [11].

Фірмою Philips розроблена KPT-матриця 6RPW/E2908 з наступними
6 2параметрами: кількість елементів 128x128, площа ФЧЕ - 2x10' см , крок 

1 0 -2 0  мкм, вікно - германій, діапазон температур - від -21 °С до 52°С.
KPT-матриця формату 640x480 на сапфірі формувалась таким чином. 

На поверхню полірованого сапфіру (пластина діаметром 50-76 мм) методом 
МОС-епітаксії наноситься шар CdTe, потім - КРТ методом рідинної 
епітаксії з розчину, збагаченого телуром. Методом іонної імплантації бору 
в КРТ створювався р-п-перехід. потім - пасивація за допомогою ZnS чи 
CdTe. Розмір р-п-переходу І5х15мм, крок між елементами 27 мкм. За 
рахунок повздовжньої дифузії фактор заповнення був більшим за 90%. 
Матриця освітлюється із зворотного боку через сапфір, при цьому гранична 
довжина хвилі пропускання сапфіру товщиною приблизно 180 мкм -  
6.5 мкм. Досягнута середня квантова ефективність склала приблизно 59%.

Схема виготовлення багатоелементного матричного приймача 14- 
випромінювання на основі власної провідності CdHgTe полягає в тому, що 
на керамічну підкладку, покриту шаром Та, за допомогою парафіну 
прикріплюється пластина CdHgTe, товщина якої механічним поліруванням 
доводиться до 25 мкм. Після проведення двох послідовних процесів 
травлення в пластині CdHgTe утворюється велика кількість паралельних 
елементів прямокутної форми розмірами 200x50 мкм із зазорами -50  мкм. 
Електричні контакти до елементів CdHgTe виконані з плівки золота 
товщиною біля 0.5 мкм.

При розробці МОП-транзисторів на КРТ в роботі [28] для формування 
р-п-переходів використано іонну імплантацію бору. В якості підзатворного 
діелектрика використовувались тонкі шари власного оксиду та ZnS.

п.І.З Технологічний маршрут отримання ФП представлено в [29]. 
Монокристалічні неорієнтовані зразки р- і n-типу мали концентрацію і 
рухливість дірок та електронів відповідно 1017см~ і 500см2/Вхс та 101бсм'3
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і 10  см /Вхс при 77 К. Після травлення зразків в 1 % розчині Вг в метанолі 
у ряді випадків проводили імплантацію та наступний відпал без 
запобіжного покриття. В інших випадках використовували запобіжне 
покриття ZnS. Імплантацію здійснювали при кімнатній температурі та при 
густині струму 1 мкА/см. щоб виключити нагрівання зразка. Енергія 
імплантації - 150 і 200 кеВ для Ag, Р і F та 30 кеВ для Hg. Після 
імплантації напилювався другий шар ZnS. Відпал проводили протягом 15- 
60 хв в атмосфері очищеного N при температурі 350°С. Отримані діоди 
володіли максимумом чутливості на довжині хвилі біля 10  мкм, а виявна 
здатність фотодіодів, легованих Ag і Р, складала відповідно 5.8x10і0 та 
5хЮ10 смхГц1 2/Вт.

Імплантацією іонів Hg+ формувався р-п-перехід в [31]. Імплантація
проводилась при кімнатній температурі; енергія іонів 30 кеВ; доза 1012-

13 210 “ см* . Відпал після імплантації не проводився. Підкладкою слугував
монокристал Hgi.xCdxTe p-типу із вмістом Cd 0.19<х<0.90 та
концентрацією дірок 5х1014-2х 1017 см**5. Планарні фотодіоди містили від

-5 3 210 до 40 елементів площею 1.5x10 -2x10“ см . Детально досліджувались 
ВАХ і вольтфарадні характеристики р-п-переходів при 77 К. а також 
спектральні і частотні характеристики фотодіодів. У фотодіодів, що
працюють в діапазоні 8-14 мкм, при 77 К такі параметри: D*=10u .

2
квантова ефективність 90%; добуток Ro A=l Омхсм . В діапазоні 3-5мкм 

Ro-A=104 Омхсм2. D*=1012 при 300К, час фотовідповіді складав приблизно 
0.5 не.

На основі епітаксійних шарів p-типу КРТ, вирощених на підкладці 
CdTe р-п-перехід отримували імплантацією бору в епітаксійний шар [34J. 
Фотодіоди є чутливими при засвічуванні через підкладку і мають низький 
темновий струм. Були виготовлені лінійки з площею одного елемента 
А=1х10"3 см2. Омічні контакти низького опору створювались металізацією 
до n-типу КРТ індію та до p-типу золота.

Спосіб виготовлення ІЧ-фотодіодів з HgCdTe-CdTe за допомогою 
планарної технології пропонується в [40]. На підкладку7 p-HgCdTc 
наноситься (катодним розпиленням чи епітаксією) тонкий шар CdTe, який 
потім покривається шаром діелектрика (SiO, SiCb, ZnS). У структурі

5 2

189



відкриваються вікна через обидва шари, через які дифузією створюються 
планарні р-п-переходи і до яких приєднуються металічні (Сг) контакти.

Конструкція приладів на основі сполук А4В6, наприклад, РЬТе, РЬБе, 
РЬТех8 еі-х описана в [46]. Згідно до запропонованого винаходу, плівку 
напівпровідникової сполуки вирощують на підкладці, виготовленій з 
монокристалу Вар2 чи 8 ^ .  На плівку сполуки наносять захисне покриття, 

що являє собою плівку ВаЕг, 8 гИ2 або ва!^. Вказане покриття можна 
використовувати як дифузійну маску. На заключному етапі через відповідні 
отвори в захисному покритті формують випрямляючий та омічний контакти 
до приладів.

ІЗО Т И П Н И Й  гетероперехід Hgo.54Cdo.46Te/HgTe був вирощений 
молекулярнопроменевою епітаксією (МПЕ) [48], на основі якого був 
створений фотодіод Шоткі. Фотодіод діаметром 40 мкм виявив 
детектування при кімнатній температурі, довгохвильова границя 
спектральної чутливості - 2.43 мкм і максимальна квантова ефективність 
44% на довжині хвилі 2  мкм та зворотному зміщенні 250 мВ, темновий 
струм при даному зміщенні -100 мкА.

В монографії Пашковського і Гречуха повідомляється, що змішані 
кристали СсІхН і̂-хТе легко легуються як в п-, так і в р-тип. Типові донорні 
домішки - елементи III та VII груп (наприклад, Іп, ва, А1 тощо) [45, 46]. 
Акцепторні рівні - атоми І групи (Си, Ag) [2]. Відхилення від 
стехіометричного складу також дозволяє отримати матеріал п- і р-типу: 
надлишок Те дає р-тип, а -  п-тип провідності. Високотемпературна 
обробка кристалу безпосередньо після його вирощення дозволяє 
регулювати стехіометрію та забезпечувати такі властивості матеріалу, які 
необхідні для створення ГЧ-детекторів [39, 47]. В роботі [5] створено р-п 
перехід на монокристалах р-типу (х=0.35) з концентрацією акцепторів 
2х1017см‘3. Відпал зразків при контрольованому тиску парів ртуті в 
залежності від температури та часу відпалу створює поверхневий шар п- 
типу глибиною від 10 до 40 мкм. Для отримання р-п переходів в сплавах р- 
типу (концентрація дірок 10 см ) зі складом 0.15<х<0.28 
використовувався дифузійний метод [7], а в [15] - дифузія ртуті в 
ізотермічно вирощені шари р-типу. Для створення р-п переходу зразки 
відпалювали при 400°С і тиску ртуті ~ 2  атм, при цьому утворювався
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поверхневий шар n-типу. Регулюючи час дифузії, можна домогтися того, 
щоб р-n перехід був розміщений поблизу складу х=0 .2 . Отримання п-р 
переходу в КРТ p-типу за допомогою бомбардування протонами малої 
енергії (температура обробки зразків не вища за 60°С) продемонстровано 
на KPT-матриці Philips. Контакти до n-типу матеріалу використовували з 
Аи. В роботі [50] розглянуто склад КРТ в границях 0.19^х<0.5. Нижню 
поверхню пластини p-типу ( 1 0 17см'3) покривали шаром хімічного золота, 
верхню - фоторезистом. Відкривали вікна 200x400 мкм для проведення 
імплантації іонів Hg+. Втілення іонів ртуті проводили при кімнатній 
температурі (енергія іонів - 30 кеВ, сумарна доза - 1012-10ь см'2) без 
наступного відпалу. В роботі [51] для формування n-області в КРТ р-типу 
складу 0.18<х<0.3 проводили втілення іонів алюмінію (енергія іонів 
250 кеВ, сумарна доза 5х10ь см 2) з наступним відпалом при температурі 
300 К протягом 1 години. Обидві поверхні пластини покривали золотом. 
Для виготовлення фотодіодів використовували фотолітографію. Контактна 
область займала всю поверхню пластини p-типу провідності, в той час як 
на n-боці були покриті золотом лише матриці розміром 100x250 мкм. 
Параметри матриці: D* до 73хЮ10 при 77К та 1.2х101° при 110К.

Технологічний процес виготовлення:
• випилюють зразки (пилкою або електролітичною різкою);
• механічна обробка (шліфування, полірування);
• хімічне травлення (поліруючі травники [2 ]);
• омічні контакти - пайка, вакуумне напилення, електроліз, 

тсрмокомпресія (індій, золото тощо);
• для покращання стабільності роботи детектора та підвищення 

тривалості його роботи вживають заходи для сповільнення процесів 
дифузії парів кадмію та ртуті (пасивуючий шар ZnS).

2. Методи отримання р-п-переходів (дифузія, іонна імплантація, 
епітаксій не вирощування)

Покращання параметрів KPT-приймачів пов’язують з використанням 
іонної імплантації Hg чи А1, яка дозволяє отримати параметр чутливості 
D*>10n , пленарної технології - дифузії Hg в р-КРТ при Т=240°С протягом 
2 0  хвилин та епітаксійної технології - газотранспортний метод.
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2.1. Дифузія
В роботі [5] пропонується створювати ІЧ-детектори дифузією Аи в 

СєШ̂ Те п-типу. На пластину матеріалу гальванічним напиленням чи 
осадом із розчину АиС13 наноситься шар Аи і проводиться термообробка в
потоці кисню при 250-400°С протягом 10-15 хвилин. Коефіцієнт дифузії

9 2складає приблизно 10' мс /с при 300°С. В зразки р-типу проводиться 
дифузія із створенням п-шару глибиною 200 мкм [6].

На заготовку складу Cc^QJ^Hg^^Г попередньо наноситься шар з

матеріалу на основі СбТе товщиною 500-50000 А, прозорий в ІЧ-області 
спектру. Формування р-п-переходу відбувається шляхом дифузії чи Іп 
крізь цей шар при температурі більшій 300°С. В результаті досягається 
квантовий вихід біля 50 %.

В роботі [10] вихідн\г структуру, підкладкою якої є СсІТе, а тонким 
шаром Нсі-уСбхТе (у<х). піддають термічній обробці при 350-750°С. під 
час якої відбувається внутрішня дифузія в таких умовах, що шар 
ї^і-уСсіхТе не може розкладатись.

В [60] досліджувалась дифузія Си і Аи в крупноблочних 
неорієнтованих зразках твердого розчину (х=0.2; 0.3) методом переміщення 
р-п переходів вихідних кристалів. КРТ вирощувався по Бріджмену з 
наступним 120-годинним відпалом. На механічно поліровану та 
свіжотравлену поверхню наносився шар міді методом витіснення її нікелем 
з концентрованого розчину чи АиС13. Отримані зразки піддавались 
дифузійному відпалу в атмосфері ртутних парів при Т=200-450°С протягом 
30-40 хвилин. Глибина залягання р-п-переходу визначалась на косому 
шліфі термозондом при кімнатній температурі. Температурна залежність 
коефіцієнта дифузії в досліджуваному інтервалі добре описується законом 
Фіка.

2.2. Іонна імплантація
В роботі [59] наведені результати експериментального дослідження 

впливу опромінення високоенергетичними електронами на перерозподіл

імплантованих атомів індію в кристалах C dj_y.H gy.Te. Зразки 

С\ > % 2 Те п-типу провідності імплантували іонами Іп+ з енергією 

200 кеВ дозами 10і2 і 10і4 см'2 Після імплантації зразки товщиною 300-
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400 мкм опромінювали електронами з енергією 3 МеВ дозою 7.5х1016см'2 

при густині струму електронів 1.5 мкА/см2. При дії іонного пучка з 
енергією 0.5 кеВ і більше на поверхні КРТ (х—0.2) відбувається інверсія 
типу провідності матеріалу з р- на n-тип. При цьому в глибині зразка 
формується структура типу п+-п-р.

Для запобігання розпиленню матеріалу КРТ, зміні стехіометрії, 
генерації дефектів при іонному бомбардуванні з енергією більшою за 
0.5 кеВ, необхідно використовувати плазму високочастотного розряду 
водню або інертних газів в якості активуючої радіації. Енергія електронів 
та іонів в плазмі лежить в інтервалі 1-10 еВ і визначається потенцішюм 
іонізації використовуваного газу.

В роботі [49J наведені деякі результати досліджень по створенню р-п 
гомопереходів методами радіаційно-стимульованої дифузії та протонного 
бомбардування.

2.3. Енігаксійнс вирощування
В [24] спітаксійні структури КРТ отримані дифузійним методом на 

підкладках із флюориту та арсеніду галію за різних умов. Показано, що 
відпал плівок в парах ртуті значно покращує їхні властивості.

Запропоновано спосіб вирощування епітаксійних плівок, котрий 
полягає в наступному. Закритий реактор має дві сполучені зони: зону 
вирощування з фіксованою температурою і зону коректування хімічного 
складу, де температура циклічно варіюється в інтервалі 550°С-700°С. 
Підвищення температури в зоні коректування викликає випаровування 
розміщених в цій зоні летких компонент і перенесення їх в зону 
вирощування, де відбувається збагачення розплаву цими компонентами.

В оглядовій роботі [431 по методам вирощування тонких шарів CdTe,

HgTe, C dі _ х H gx Те показано, що переважаючими є низькотемпературні

методи (Т=200°С), які призводять до вирощування однорідних шарів з 
хорошими характеристиками, необхідними для конструювання приладів. 
Обговорюються можливості застосування різних підкладок (GaAs, CdTe,

АІ2О3, InP, Si) для вирощування CdTe, Cd j  _ x H gx Te . Показано, що шари

C d i_ x H gx Te , вирощені на GaAs-підкладках, не відрізняються від більш 

дорогих, які вирощені на CdTe-підкладках. Повідомляється про легування в
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процесі росту шарів СсІТе і Ссі^_х Н^х Те індієм (п-10 с м )  та

фосфором чи миш’яком (р-2х1017см"3). Наведені характеристики приладів

на основі плівок СсіТе і 0 / у _ х # £ х 7е . їхні характеристики порівнювані з

характеристиками об’ємних приладів. Досліджено також вплив площини 
росту на характеристики приладів.

В роботі [44], використовуючи емпіричні вирази для коефіцієнта 
поглинання, моделюють 14 поглинання та пропускання в І^і-хСсіхТе, 
котрий вирощений методом рідиннофазної епітаксії з розплаву ртуті п-типу 
провідності. Показано, що склад профілю та фотосигнал можна 
прогнозувати за допомогою даних пропускання при кімнатній температурі. 
Дана модель, що має лише чотири незалежних змінних параметра, 
враховує профіль складу, товщину детектора, поверхневі неоднорідності та 
відбивання із заднього боку детектора.

В монографії [47] детально розглядаються такі питання, як хімія, теорія 
росту та розчинення кристалів, кристалографія, дефекти та їх аналіз, теорія 
росту тощо. Зокрема проаналізовані механізми зародження з урахуванням 
поверхневої та об’ємної дифузії, електронного фактору, утворення фігур 
травлення та морфології горбимків і ямок. Наведені рекомендації щодо 
поліруючого та селективного травлення різних матеріалів.

Найбільш перспективним методом отримання епітаксійних систем з 
високою структурною досконалістю на основі бінарних сполук А2Вб-А4В6 в 
наш час визнано метод молекулярно-променевої епітаксії (МПЕ). Для 
вибору оптимальних технологічних параметрів виготовлення структур 
СсІТе-Ь^Те методом МПЕ представляє інтерес моделювання дифузійних 
процесів на гетерограницях в широкому діапазоні температур осадження та 
концентрації компонент біля поверхні росту. Через нслінійність залежності 
коефіцієнта дифузії від концентрації в гетеропарі телурид кадмію-телурид 
ртуті, рівняння дифузії може бути розв’язане лише чисельними методами.

Були спроби отримання р-п-переходів плазмовою обробкою [18].

Установка для обробки зразків в плазмі Н2  та Аг включала в себе
g

високовакуумну камеру (вакуум 8 x 1 0 ' мм рт. ст.) з системою відкачки 
форвакуумним і турбомолекулярним насосом, УВЧ-гснератор з частотою 
40.56 МГц, кварцовий реактор з блоком контролю температури і систему
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напускання газів. Обробка в плазмі здійснювалась при кімнатній 
температурі протягом 5-60 хвилин з густиною струму ВЧ-розряду f=4 - 
10 мкА/см2. Ніяка напруга на реактор- не прикладалась. При додаванні 
парів сірчаної кислоти в реактор утворення n-шару не спостерігалось ні при 
яких режимах. Напевно пари сірчаної кислоти видаляють надлишкову ртуть

з поверхні кристалів. Обробка в плазмі газів Аг і Н2  зразків CdxHgi-xTe з 
х=0.217-0.25 p-типу дозволяє отримувати глибокі (до 10 0  мкм) шари п- 
типу провідності з хорошими електрофізичними властивостями. Знайдено 
порогове значення струму ВЧ розряду (j=4 мкА/см2), нижче якого інверсія 
провідності під впливом плазми не спостерігається.

3. Лазерна обробка
В роботі [19] розраховані просторово-часові розподіли температури, 

градієнти температури та концентрації ртуті в епітаксійному шарі КРТ під 
дією імпульсів лазерного випромінювання з довжиною хвилі 1.06 мкм. 
Показано, що найбільший ефект досягається при порівняно тривалих 
випромінюваннях (біля 250 мкс). а також при їхньому багатократному 
повторенні.

В роботі [14] вказується, що при імпульсному лазерному відпалі 
спостерігається ефект сегрегації ртуті. Вірт зі співавторами [20] стверджує, 
що динаміка дифузії ртуті при лазерній обробці пов’язана із зміною 
ширини забороненої зони.

4. Обробка поверхні
Для пасивації поверхні більш доцільним є використання власних 

плівок, так як при цьому мінімізується збурення кристалічної гратки в 
приповерхневій області. Перевага віддається електрохімічним методам, 
таким як анодне окислення та сульфідування. Це пов’язано з тим, що при 
термічному окисленні із-за великої летучості ртуті порушується
стехіометрія поверхні. Анодне окислення плівки формували в електроліті

2
на основі гідроксиду7 калію при густині струму 0.4 мА/см . Анодне 
сульфідування проводилось в безводному розчині сульфіду натрію в 
етиленгліколі у гальваностатичному режимі при густині струму 0.1 мА/см . 
Приведені величини порушених шарів при обох видах обробки.
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З метою підвищення стабільності прийняті міри для сповільнення 
процесу дифузії парів ріуті і кадмію [81. В якості пасивуючого матеріалу 
вибрані плівки Zn, які одночасно є анти відбиваючими. Фотоелементи з 
пасивованою поверхнею не деградували після перебування при температурі 
60°С на протязі 200-400 год.

Для видалення деформованого шару глибиною 100-250 мкм
застосовують фізико-хімічне полірування в розчині 92 % НВг + 8 % Ві2 . 
Після механічної обробки абразивним порошком CdxHgi-x Те п- і р-тилів 
провідності з молярним вмістом х=0.18-Ю.35 авторами роботи 113] 
проведено хімічне травлення до дзеркального стану в розчині брому в 
спирті з наступним промиванням. Іонна імплантація проводилася при 77 К. 
Паралєлепіпедоподібні пластини КРТ з х=0.195-0.210 розміром 
0.6x0.15x0.05 см оброблялися механічним поліруванням з послідовним 
застосуванням порошків М5-М1 і пасти ГОІ.

В роботі [20] зразки p-типу попередньо поліровані хіміко-механічним 
способом, протравлювались безпосередньо перед вимірами в 5-% розчині 
брому в метанолі з наступним промиванням в ізобутиловому спирті. В 
окремих випадках на поверхню зразка наносився анодний окисел. Це 
приводило до виникнення в приповерхневій області зразків р-типу 
інверсного шару з провідністю n-типу. Досліджено залежності питомого 
опору, коефіцієнта Холла, часу життя рухливості і спектральні 
характеристики від температури.

Гасаном-заде з співавторами в роботі [22] приведені параметри 
досліджуваних кристалів ЮРТ з х=0.20 і 0.30. Концентрація активних 
домішок - Nd - Na=1.5-1014-5-1015 см’3 і Na - Nd=3-10l5-2-1016 c m ”  .

Виміри проводилися після хімічного травлення в 5-% розчині брому в 
метанолі з наступним промиванням в ізобутиловому спирті.

тип провідності склад
X

п(р), см'3 рухливість
сма/(В-с)

р 0.205 1.68x10і6 3.81x10а

р 0.200 1.2ІХІ016 7.92x10а
п 0.190 1.26х1015 2.89х105
п 0.200 5.65x10і4 1.37x10s
п 0.295 1.53х1014 2.92х104
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Дослідження впливу шліфування, хімічного полірування і нанесення 
діелектричного покриття із суміші сіркового ЦИНК> 1 ((пористого церія на 
спектральний розподіл фотопровідності монокристалів КРТ проведено в 
[23]. В залежності від способу обробки поверхні визначена швидкість 
поверхневої рекомбінації нерівноважних носіїв заряду, значення якої 
змінювалось від 3.2* 104 до 1-Ю5 см/с.

В роботі [37] наведені параметри і властивості різних оптичних 
покрить, в тому числі і ZnS. Показник заломлення їх в діапазоні довжин 
0.4-14 мкм рівний 2.3-2.2 відповідно. Покриття наноситься методом 
випаровування у вакуумі з човника при Т=1200°С, при чому плівка 
отримується м’якою. В області 2-8 мкм найбільше застосування найшли 
шари монооксиду кремнію, а також сульфіду цинку, суміші сульфіду цинку 
і фториду церію [38]. За рахунок спеціальної підготовки поверхні 
підкладки, що складається з обробки її соляною кислотою, іонним 
бомбардуванням і прогріванням при 180-200 °С, вдалося отримати 
просвітлюючі шари із суміші сульфіду цинку і церію на кремнії і германії, 
стійкі до дії тропічної вологи на протязі 30 діб, високих і низьких 
температур (-196-+250°С) [38]. Ефективним виявилось легування шарів 
ZnS і суміші ZnS+СеБз монооксидом кремнію [39].

Бовіна з співавторами в роботі [7] привели залежності швидкості 
поверхневої рекомбінації S від способу обробки поверхні:

Вид обробки S, см/с (Т=77К)

0.5 % Вг2 в метанолі 
Н2 + тліючий розряд

2.810"

96% НВг + 4% Вг 103 - 107

Мех. шліфування і полірування 104 - ю 7

29 % Вг2 в етил.спирті 3.5-104 - 1.5-105

Діел. плівка гпБ СеРг 3 .5 1 0 4
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Кореляцію між зменшенням сигналу в максимумі фоточутливості і 
збільшенням фотопровідності в КХ області спостерігали в роботі [42]. 
Показано, що мінімальна швидкість поверхневої рекомбінації (8=300 см/с) 
має місце на кристалах з електрично полірованими поверхнями, всі інші 
види обробки приводять до Б, на порядок більших за дане значення.

В [55] досліджена структура термічно окислених поверхневих шарів 
С<ІхН&.хТе (0<х^0.21). Неорієнтовані монокристалічні зразки з 
концентрацією дірок від 2-Ю18 до 2-Ю17 см'3 вирізались з шайб безпо
середньо після росту, механічно шліфувались, а потім хімічно полірувались 
у розчині брому в метанолі. Дослідження на металографічному мікроскопі 
показали, що термічні оксиди неоднорідні - виділяється фаза ИДО жовтого 
кольору. Для виявлення впливу кисню паралельно з окисленням проводився 
відпал ідентичного матеріалу в інертному газі.

В [56] приведені дані про електричні та маскуючі властивості анодних 
оксидних плівок на Cd.sHgj.xTe (х=0.19-0.23) п-типу провідності з 
концентрацією носіїв струму (1 -5)- 10і3 см'3 при 77 К. Товщина вирощеної 
плівки складала ~ 90 - 100 нм. Як слідує з експериментальних даних, що, 
якщо на поверхні кристалу існує анодно-оксидна плівка, то дифузний 
профіль домішки, яка утворюється, володіє в декілька раз меншою 
глибиною, ніж в незахищенному матеріалі.

Поверхнева концентрація домішок може збільшуватися в результаті 
ймовірного перерозподілу7 домішок біля границі оксидна плівка - (СсйЩТс. 
Коефіцієнт дифузії домішкових атомів у матеріалі (СсИВДТе, покритого 
оксидною плівкою, має величину в 10-100 раз меншу, ніж в об’ємі 
незахищеного матеріалу7 при тій самій температурі і тиску парів ртуті.

В роботі [57] досліджена термічна десорбція газозтворюючих 
компонент і ртуті з поверхні Н2, С, СН4, Н20 , СО, 0 2, С02 і ргуті при 
термічному нагріві в інтервалі 100-420 °С. Основною компонентою для х=
0.2 -  0.3 є водень, інших компонент на 1-2 порядки менше, а ртуті в 3-5 
раз.

Досліджено вплив поверхні на втрати р-п переходів [58]. Вихідний 
кристал був п-типу (~1015) з р}гхливіспо носіїв (1-2)-105 см^В'^с1 при 77 К. 
Глибина р-п переходу становила 50 мкм, а концентрація акцепторів у 
дифузійній області ~ 10і8 см'3. Формування мезаструктури проводилось за 
допомогою методу збіднюючого травлення. Результати вимірювань
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показали, що напруга пробою збільшується при малих глибинах травлення 
збідненого шару. Із збільшенням глибини травлення напруга пробою 
досягає максимального значення і потім, як тільки глибина травлення 
проходить через площину р-п переходу, напруга пробою з н о в у  
зменшується.

5. Формування контактів.

Японськими авторами описано три способи приєднання контактів до 
Hg,.*Cd„Te (р-0.5 Ом-см. п-1.1-101.6 см'3 при 77К, х = 0,39). Технологія 
обробки пластин полягає у двохсторонньому шліфуванні, поліруванні і 
травленні в розчині брому з метанолом (відношення 5:95 об’ємних частин). 
Використані три способи приєднання контактів:

1) припаювання An дроту ln-припоєм (діаметр контакту 0,25 мкм);
2) напилення Іп-контакт\ з наступним приєднанням золотого дроту 

"срібною" епоксидною смолою і витримкою при 65 °С 1 год.:
3) напилення In-контакту з наступним приєднанням золотого дроту за 

допомогою срібної пасти. Два перших способи дають малошумні контакти, 
при третьому' з'являються зайві шуми типу' Мі.

Спосіб створення омічних контактів до КРТ p-типу провідності полягає 
в тому, що на КРТ формують, шляхом вакуумного напилення з 
електролітичним нарощуванням і впалюванням при Т=500-600 К в 
атмосфері водню, шар металу’ груші - золото, срібло, мідь. Далі, шляхом 
хімічного осадження вирощують буферний шар металу перехідної групи 
(нікель) і поверхневого буферного шару формують контактний шар металу 
з низькою температурою плавлення (алюміній, індій та їх сплави). 
Буферний шар попереджує небажану взаємодію металів нижнього і 
верхнього шарів, яка веде до деградації контактів.

Фотовольтні характеристики контакту' Au-(p)CdxHg! хТе досліджено в 
[36]. Виявлено, що поглинанні! світла в металічному і іішерсному шарах 
перевищує поглинання в об’ємі напівпровідника. Це приводить до зсуву ДХ 
- границі спектральної чутливості в області великих енергій.

В роботі [41] описано формування омічних металічних контактів до 
CdxHgi_xTe n-типу за-допомогою вакуумного напилення срібла, алюмінію,
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золота, індію, платини, олова або цинку. Визначені ВАХ. температурні та 
ємнісні характеристики контактів в інтервалі 77-400 К.

Застосування методів хімічного та електролітичного осадження: для 
створення різного типу з’єднань і контактів в ІС та ін. пристроях 
(осадження срібних, золотих, паладієвих, платинових та родієвих 
покриттіи); нанесення магнітних покриттів в пристроях збереження 
інформації; інтенсифікація процесу електролітичного осадження лазерним 
випромінюванням описано в роботі [45].

В роботі [50] показано, що пайка й зварювання світловим променем -  
це сучасна техніка з’єднання для мініатюрних деталей. Наведені схеми 
основних пристроїв, які використовуються для паяння й зварювання, та 
рівняння для розрахунку технологічних параметрів: потужності джерела 
випромінювання, ефективної потужності відбивача, загальної кількості 
тепла, необхідного для паяння, коефіцієнт абсорбції припою, часу паяння та 
ін.

В роботі [51] розглянуті способи паяння. Паяння евтектичним припоєм 
базується на утворенні евтектики при з'єднанні металу згідно діаграми 
стану. Її здійснюють без флюсу. В процесі паяння підкладку нагрівають до 
температури евтектики і вводять в напівпровідники з накладанням 
механічних коливань, наприклад УЗ. При низькотемпературному паянні 
використовують Бп, ZSn]6, РЬ5о-ІП50. Необхідно, щоб сторона, яті
паяється, знаходилась зверху. Припой напилюють на напівпровідники 
товщиною 1.0-1.5 мкм, а на підкладку- 10-15 мкм, використовують також 
проміжну підкладку, наприклад, позолочений ковар або Мо. Для 
покращання з’єднань на шар Бп наносять 0.5 мкм Аи. Паяння проводять з 
каніфольним флюсом або у водні, нагріваючи в печі, гарячим газом, 
випромінюванням та опором.

В [52] вказується, що пайність у РЬ-Іп припоїв більш чутлива до 
температури та часу в порівнянні з Бп-припоєм. У звичайних умовах 
паяння припої 50РЬ-50Іп та 75РЬ-25Іп розчиняють шар Аи неповністю на 
відміну̂  від припоїв, що містять 8п. Особливо рекомендовано 
використовувати припой 50РЬ-501п.

Пристрої для інфрачервоної паяння друкованих схем запропоновано в 
153]. При паянні провідників до друкованої схеми їхні кінці з незнятою 
ізоляцією вкладають на вивідні штифти, на яких попередньо розміщують
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шматки припою. Плату з вкладеними провідниками накривають колодкою 
з кварцового скла з канавками трапецеподібного перерізу', в які заходять 
провідники, вкладені на платі. Колодка опирається тільки на провідники 
Над нею включають 14 лампу, а місця, які не підлягають нагріванню, 
покриті осадженою Au-плівкою і промені потрапляють тільки на ділянки 
пайки. Пластмасова ізоляція нагрівається швидше припою і при Т=370°С 
випаровується, оголюючи провідники. В подальшому відбувається 
нагрівання та плавлення припою, провідник під дією ваги колодки 
занурюється в розплав, а сама колодка лягає своєю нижньою поверхнею на 
опори.

При написанні даного огляду' використано 125 джерел. В списку 
літератури приведені лише основні з них.
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SUMMARY

GODOVANYUK V.M.
THE DESIGN AND ELABORATIOM OF THE 

PHOTORECEIVERS TECHNOLOGY  
ON THE BASIS OF C d j_ x H gx Te

There has been represented the litarature overview of the 
works for the last period dedicated to the investigation and elabo
ration of the photorcceivers on the basis of C d j_ x H gx Te 

crystal compounds.
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