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КОРОТКИЙ  ІСТОРИЧНИЙ  ОГЛЯД   
З  ДИФРАКЦІЇ  X-ПРОМЕНІВ 

Розглядається історія розвитку уявлень про природу X-променів і описані перші експери-
ментальні кроки по використанню X-променів, які лягли в основу сучасних методів 
дослідження кристалічних структур. 

The history of ideas development about X-ray nature is considered and early experimental studies 
on application of X-rays, provided foundation for modern research methods of crystal structure, are 
described.  

Кінець дев’ятнадцятого і початок двадцятого 
століть були надзвичайно щедрими на фундамен-
тальні відкриття у фізиці, які відіграли важливу 
роль у створенні основ сучасної науки і техно-
логії. Тоді ж проводились інтенсивні дослід-
ження явищ, що виникають при проходженні 
електричних розрядів через гази. Ще на початку 
XIX століття М.Фарадей звернув увагу на різно-
манітні форми розряду в скляних трубках з по-
ниженим атмосферним тиском [1]. Особливий 
інтерес викликало зелене флуоресцентне свічення 
скляних трубок у місцях бомбардування їх ка-
тодними променями, яке спостерігалось уперше 
Плюккером у 1859 р. Це явище досліджувалось 
майже одночасно в багатьох країнах: В.Гітторфом 
(1869 р.), Е.Гольдштейном (1876 р.) в Німеччині; 
І.Пулюєм (1877 р.) в Австрії; В.Круксом (1879 р.) 
в Англії та іншими вченими [1-7]. Дослідження 
фізичних процесів, що відбуваються в газороз-
рядних трубках, відіграли важливу роль у вста-
новленні внутрішньої будови атомів. Особливо 
вагомий внесок належить І.Пулюю, який спрос-
тував гіпотезу В.Крукса про самовільний розпад 
молекул і атомів у розріджених газах і появи так 
званого четвертого агрегатного стану речовини і 
уявлення В.Гітторфа, Е.Гольдштейна і Ленарда 
про те, що катодні промені є своєрідними елек-
тро-магнітними хвилями. У працях І.Пулюя 
[6,7] аргументовано доведено, що катодні про-
мені - негативно заряджені частинки, які руха-
ються прямолінійно з катоду до аноду; дія маг-
нітного поля на них аналогічна дії на елемен-
тарні струми, тобто окремі заряджені частинки. 
Фундаментальні дослідження І.Пулюя, Д.Пер-

рена і Д.Д.Томсона (1869-1897 рр.) дозволили 
визначити заряд, масу і швидкість катодних про-
менів, а узагальнення результатів своїх дослід-
жень та інших авторів привели Д.Д.Томсона до 
відкриття в 1897 р. електрона [1-7]. 

Навряд чи хто-небудь у той час міг передба-
чити всю вагомість цього відкриття і його зна-
чення для встановлення будови атомів, розвит-
ку електронної теорії речовин і створення в май-
бутньому електронних галузей промисловості. 

У грудні 1895 р., за два роки до відкриття 
електрону В.К.Рентген опублікував повідом-
лення [8], в якому описав спостереження ним 
нового типу променів, названих ним Х-проме-
нями. Вони випромінювались з місць зеленого 
свічення розрядних скляних трубок і викликали 
флуоресценцію екрана, виготовленого із сине-
родистого барію. Дві фундаментальні праці 
І.Пулюя, в яких дано вичерпне пояснення при-
чин виникнення та властивості Х-променів, опуб-
ліковані майже одночасно в лютому та березні 
1896 року [9,10]. В Німеччині та Росії ці про-
мені дістали назву рентгенівських, в інших краї-
нах залишилась назва, яку дав їм В.К.Рентген - 
Х-промені. 

Відкриття Х-променів та можливість їх ши-
рокого застосування у медицині і техніці спра-
вили величезне враження, що привело до інтен-
сивних досліджень їх природи і властивостей.  

У Кембріджі Д.Д.Томсон і Е.Резерфорд, у 
Петербурзі П.Н.Лебєдєв, у Парижі А.Пуанкаре 
[1-3,11] та багато інших відомих учених, не 
тільки підтвердили експериментально, а і значно 
розширили інформацію про властивості Х-
променів. 
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А.Пуанкаре висловив гіпотезу, що виникнення 
Х-променів пов’язане з явищем флуоресценції, 
а катодні промені не є наслідком їх появи. Тоб-
то будь-які флуоресцентні речовини повинні 
випромінювати і Х-промені. А.Беккерель вико-
ристав для перевірки гіпотези А.Пуанкаре солі 
урану. Виявилось, що навіть без флуоресценції 
солі урану випромінюють невідомі промені і 
засвічують фотопластинки. Після детальної пере-
вірки було встановлено, що він спостерігав не 
Х-промені. 

Гіпотеза А.Пуанкаре не підтвердилась. Про-
те вже в лютому 1896 р. майже випадково від-
крито явище радіоактивності. Радіоактивне ви-
промінювання було назване спочатку "уранови-
ми променями" або "променями Беккереля" [11]. 
Відкриття Х-променів (1895 р.), радіоактивного 
випромінювання (1896 р.) й електронів (1897 р.) 
лягли в основу створення атомної та ядерної 
фізики. Ці три фундаментальних відкриття по-
в'язані, як здається на перший погляд, вузьким 
інтересом науковців до вивчення яскравих бар-
вистих явищ у розрядних трубках, використо-
вуються тепер з великим успіхом у сучасній тех-
нології. 

Перші дослідження властивостей Х-променів 
показали, що вони засвічують фотопластинки і 
викликають флуоресцентне свічення деяких со-
лей, іонізують гази, проникають через непрозорі 
речовини, розповсюджуються прямолінійно і 
майже не заломлюються. В 1905 р. Ч.Боркла 
показав, що первинні Х-промені є частково по-
ляризованими. Розглядаючи в 1908 р. розсіяння 
X-променів тяжкими елементами Cu, Fe, Ag, Pt 
він вперше виявив, що вторинні розсіяні про-
мені складаються з K- i L-спектрів характерис-
тичного випромінювання [1, 2]. 

Незважаючи на те, що в 1890 р. Е.С.Фе-
доровим і пізніше А.М.Шенфлісом [12] завер-
шено виведення 230 просторових груп симетрії 
і встановлено, що атоми в кристалах утворюють 
правильну систему точок, перші дослідження 
дифракції Х-променів були здійснені на звичай-
них оптичних щілинах. У 1908 р. німецькі вчені 
В.Вольтер і Р.Поль отримали дифракційну кар-
тину від вузької клиноподібної щілини, широ-
кий кінець якої мав усього декілька мікрон [1,2]. 
Розшифрувати дифракційну картину вони не 
змогли. Тільки в 1912 році (до експерименту 
В.Фрідріха, Р.Кніпінга і М.Лауе) А.Зоммерфельд 
з допомогою мікрофотометра заміряв періоди 
дифракції й оцінив, що довжина хвилі Х-проме-
нів складає всього 0,4⋅10-8 см. Отже, на кафедрі 

професора А.Зоммерфельда в Мюнхені, де до-
центом працював М.Лауе, природно виникла 
ідея про дифракцію Х-променів на просторових 
кристалічних гратках [1,2]. В тому ж 1912 р. 
здійснений експеримент Ф.Фрідріха, Р.Кніпінга і 
М.Лауе [13]. Невдало вибраний низькосимет-
ричний кристал мідного купоросу та суціль-
ний спектр випромінювання в експерименті 
М.Лауе не дав можливості на той час розшиф-
рувати дифракційну картину і встановити 
структуру кристала. Але електромагнітна при-
рода Х-променів була встановлена. 

Тоді ж були розпочаті дослідження ди-
фракції Х-променів в Англії В. Г. Брегом і 
В.Л.Брегом з використанням для реєстрації про-
менів іонізаційних камер та Г.Мозлі і Дарвіном, 
які застосували фотографічний метод реєстрації. 
В Росії аналогічні експерименти проводились 
Ю.В.Вульфом. Було встановлено, що дифракція 
Х-променів відбувається на регулярно розміще-
них атомних центрах, які розташовані в сімей-
ствах паралельних атомних площин. Експери-
менти ставились на високосиметричних лужно-
галоїдних кристалах KCl, NaCl, KBr та ін. Ек-
спериментальні та теоретичні роботи М.Лауе, 
В.Г.Брега, В.Л.Брега та Ю.В.Вульфа (1912-
1913 рр.) дали можливість встановити закони 
дифракції X-променів. А вдало вибрана модель 
кристалів дозволила В.Г.Брегу та В.Л.Брегу роз-
шифрувати дифракційну картину і вперше ви-
значити структуру кристалів. У 1913 р. опубліко-
вана робота Г.Мозлі, в якій був установлений 
зв'язок між довжинами хвиль характеристичного 
випромінювання і порядковим номером еле-
ментів у періодичній системі. Так виникли два 
нових напрямки в науці: структурний та спек-
тральний аналізи у короткохвильовому діапазо-
ні довжин хвиль Х-променів. Структурний аналіз 
дає можливість на основі дифракційних візерун-
ків (картин) отримати вичерпні відомості про 
будову кристалів, аморфних речовин, рідин, га-
зів, біологічних об'єктів і просторового розта-
шування атомів. Спектральний аналіз дозволяє 
отримати найбільш достовірні дані про внут-
рішню будову електронних оболонок атомів. 

Важливість перечислених відкриттів немож-
ливо переоцінити. Як писав пізніше Д.Слетер: 
"поступово все більше усвідомлюється, що 
рентгенографічні дані, отримані з їх допомо-
гою, складають суттєву частину фізики твердо-
го тіла" [14]. 
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ЕЛЕКТРОН  У  КВАЗІПЛОСКІЙ НАДГРАТЦІ   
ЦИЛІНДРИЧНИХ  КВАНТОВИХ  ТОЧОК 

Побудовано теорію спектра електрона в напівпровідниковій квазіплоскій надгратці цилін-
дричних квантових ям. Показано, що утворенню зон НЦКЯ сприяє мале відношення радіуса до 
висоти циліндричної квантової ями, а при малих висотах утворення таких зон неможливе. 

The theory of electron spectrum in semiconductor quasiplane superlattice of cylindric quantum 
wells is build. It is shown that small relationship between radius and cylindric quantum well height 
causes the creation of SCQW bands. 

Лише кілька років тому експериментально 
отримані [1] надгратки квантових точок. Теорія 
спектрів квазічасток у таких системах поки що 
відсутня. А оскільки на подібні об’єкти покла-
дається велика надія не лише дослідників фун-
даментальних аспектів фізики, але й приклад-
ників, то актуальність робіт цього напрямку без-
сумнівна. 

У запропонованій роботі вивчається елек-
тронний спектр напівпровідникової гетеросисте-
ми, що являє собою тонку напівпровідникову 
плівку нанорозмірної товщини (h), в якій роз-
ташовані нанокристали циліндричної форми (ра-
діуса b) так, що вони утворюють квазіплоску 
надгратку квантових ям (потенціальна енергія 
електрона в ямі менша, ніж у кристалі-матриці). 
Будемо вважати, що надгратка циліндричних 
квантових ям (НЦКЯ) розташована у вакуумі. 
Ефективна маса електрона в ямі µ1, а в матриці 
µ2. Потенціали ями і матриці відносно вакууму 
(-V1) і (-V2) відповідно. Всю систему НЦКЯ бу-
демо вважати безмежно глибокою потенціаль-
ною ямою, оскільки вакуум з обох боків НЦКЯ 
є потужним потенціальним бар’єром. 

Щоб отримати спектр електрона в системі, 
потрібно розв’язати стаціонарне рівняння Шре-
дінгера з гамільтоніаном 
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У системі декартових координат з віссю OZ 
уздовж аксіальної осі одного з циліндрів і з пло-

щиною OXY, яка проходить через середину ви-
соти циліндрів, потенціал U(x,y,z) можна запи-
сати у вигляді 
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Тепер гамільтоніан (1) зручно подати у ви-
гляді 
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- збурення. Величина µ  може бути визначена як 
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=µ .   (7) 

Розв’язок рівняння Шредінгера в нульовому 
наближенні 

0),,()),,(ˆ( 00
0 =ψ− zyxEzyxH        (8) 

доцільно шукати у вигляді 

)(),(),,( 00 zyxzyx ϕψ=ψ ⊥ ,         (9) 
де функція ϕ(z) є власною функцією рівняння 
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Тепер рівняння (8) буде мати вигляд 
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Далі рівняння (12) розв’язується методом при-
єднаних плоских хвиль, який був розроблений 
раніше [2] для плоскої надгратки квантових ям. 
Згідно з цим методом записується рівняння 
Шредінгера для хвильової функції всередині 
плоскої КЯ, яке для радіальної функції fm(ρ) у 
полярній системі координат має вигляд 
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де U 210 UU −= . 
За умовою повинна виконуватись нерівність 

00 >−=ε E                         (15) 
і тоді розв'язком (14) є функція Бесселя 
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Оскільки підкореневий вираз повинен бути 
позитивним, то з (17) і (15) можна отримати 
об’єднану умову: 
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З (18) випливає висновок: електронні зони, 
пов’язані з квазіплоскою надграткою кванто-
вих ям, можливі лише при умові 
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Отже, утворенню зон НЦКЯ сприяє мале від-
ношення радіуса до висоти (a/h) циліндричних 
нанокристалів та велика глибина потенціальних 
ям. При малих значеннях висоти h утворення 
зон НЦКЯ неможливе. 
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НЕПЕРЕВНИЙ  СПЕКТР  ЕЛЕКТРОНА  ТА  ЕЛЕКТРОН - ФОНОННА  
ВЗАЄМОДІЯ  В  СКЛАДНІЙ СФЕРИЧНІЙ  НАНОГЕТЕРОСИСТЕМІ 

У наближенні ефективних мас у моделі діелектричного континууму виконано теоретичне 
дослідження електрон-фононної взаємодії з урахуванням внутрірівневої взаємодії в складній сфе-
ричній наногетеросистемі. Встановлено явний вигляд гамільтоніана електрон-фононної взаємодії 
в зображенні чисел заповнення з урахуванням неперервного спектра електронів. 

Theoretical investigation electron-phonon interaction with taking into account intralevel interaction 
in complicated spherical nanoheterosystem performed within the effective mass approximation. It is 
found an explicit form of electron-phonon interaction Hamiltonian in a bridging numbers representation 
with consideration for continuous electron spectrum. 

Сферичні наногетеросистеми є цікаві об’єк-
ти досліджень, оскільки їх фізичні властивості 
кардинально відрізняються від їх масивних ана-
логів. Особливий інтерес викликають 0-мірні 
квантові ями, так звані квантові точки, квазі-
частки яких через відсутність квазіімпульсу ма-
ють строго дискретний спектр [1]. При дослід-
женні взаємодії квазічасток (елекрон-, екситон-
фононні взаємодії) в роботах [1-2] враховува-
лась лише міжзонна взаємодія. Але при деяких 
розмірах шарів наногетеросистеми відстань між 
енергетичними рівнями електрона (екситона) 
стає співмірною з енергією взаємодії електрона 
з фононами. Тому в цьому випадку необхідно 
враховувати внутрізонну взаємодію і взаємодію 
з неперервним спектром. 

Сферична наногетеросистема складається з 
ядра, оточеного N оболонками, та зовнішнього 
середовища (N+1), в яке вміщено гетерокрис-
тал. Теорію будуємо для випадку, коли зовніш-
нє середовище має максимальну висоту потен-
ціального бар’єра для електрона в порівнянні з 
бар’єрами інших середовищ. 

Для знаходження спектра електрона потріб-
но розв’язати стаціонарне рівняння Шредінгера: 

( ) Ψ=












+∇−
∗

ΕrV
m

Ψ
2

2
2 rh .               (1) 

В залежності від знака Е виникають роз-
в’язки двох типів: дискретний (Е<0) і неперерв-
ний спектр (Е>0). Дискретний спектр електрона 
знаходиться так само, як у роботі [2]. Тому роз-

глянемо тільки хвильові функції неперервного 
спектра. Вони в і-тому шарі мають вигляд: 
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Визначимо повну систему ортонормованих 
хвильових функцій електрона: 
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де  - радіальні функції неперерв-)(),( rRrR lkln
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Неперевний спектр електрона та електрон - фононна взаємодія 

ного та дискретного спектрів, відповідно. 
Введемо квантовану функцію електрона: 
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         (5). 

Для знаходження спектра і потенціалу поля-
ризації обмежених оптичних та інтерфейсних 
фононів використовуємо метод роботи [3], шу-
каючи потенціали у вигляді розкладу по повній 
системі сферично-симетричних функцій (4). В 
результаті отримаємо гамільтоніан електрон-
фононної системи в зображенні чисел запов-
нення за всіма змінними системи: 
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де під сумами  в двох останніх доданках 

розуміємо суми у випадку дискретного спектру 
та інтеграли у випадку неперервного. 

∑
21,
...

nn

Згідно з [4], перенормована енергія електро-
на, що взаємодіє з фононами, визначається Фур'є 
образом запізнюючої функції Гріна 

( )( ) 1)( −ω−ε−ω=ω ijiij MG   (7) 
Отже, згідно з наведеними формулами пере-

нормована енергія електрона з урахуванням 
внутрірівневої взаємодії та неперервного спектра 
може бути обчислена для конкретних систем, 
параметри яких відомі. 
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КВАЗІСТАЦІОНАРНІ  СТАНИ  У  СКЛАДНИХ  СФЕРИЧНИХ  
НАНОГЕТЕРОСТРУКТУРАХ 

Для складної сферичної наногетеросистеми HgS/CdS/HgS знайдено матрицю розсіювання і 
на її основі розраховано положення і ширину електронних квазістаціонарних станів. 

It was obtained the scattering matrix for complicate spherical nanoheterosystem HgS/CdS/HgS. 
On its basis it was calculated the location and the width of the quazistationary states. 

Вирощування та дослідження напівпровідни-
кових гетеросистем, геометричні розміри яких 
знаходяться у межах від одиниць до десятків 
нанометрів, складає основу нового розділу фі-
зики - наноелектроніки, яка приходить на заміну 
вже звичної нам мікроелектроніки. Основна 
особливість цього розділу фізики полягає в то-
му, що на оптичні властивості наноструктур 
великий вплив мають розміри їх складових час-
тин, тобто має місце явище розмірного кванту-
вання спектрів квазічасток. Для існування цьо-
го явища необхідно, щоб квазічастка, перебу-
ваючи у внутрішній області наногетеросистеми, бу-
ла оточена потенціальними бар'єрами. Це забез-
печується матеріалом складових частин цієї сис-
теми. Наприклад, наноплівка HgS, оточена з обох 
сторін напівобмеженими кристалами CdS, утво-
рить потенціальну яму глибиною 1,2 еВ у на-
прямку, перпендикулярному границям розділу 
матеріалів. У випадку квантових плоских плівок 
чи безмежних квантових дротів, квазічастки ма-
ють можливість вільного руху, тобто володіють 
квазіімпульсом і в результаті спектр складаєть-
ся із зон розмірного квантування.  

Найбільш цікавим буде явище розмірного 
квантування спектру квазічасток у сферичних 
наногетероструктурах, оскільки цей спектр, по-
дібно до атомного спектру, буде дискретним. 
Тому такі структури називають штучними ато-
мами або квантовими точками. Нанотехнологія 
дозволяє отримувати складні сферичні нано- 
структури, які містять, крім внутрішнього ядра, 
ще декілька сферичних наноплівок. Такі нано-
гетеросистеми мають складну систему дискрет-
них рівнів і розкривають широкі можливості для 
створення нових матеріалів та приладів. 

У складних сферичних наногетеросистемах 
можливий випадок, коли потенціальний бар'єр, 
створений одним з шарів, що оточують внут-
рішнє ядро, буде вищим за потенціальний бар'єр 
зовнішнього середовища. У такому випадку 
квазічастка, володіючи енергією в межах від 
висоти потенціального бар'єру зовнішнього се-
редовища до висоти бар’єру оточуючої плівки, 
може знаходитись у добре відомому з теорії роз-
сіювань квазістаціонарному стані.  

Для вивчення квазістаціонарних станів роз-
глянемо потенціал, який утворений складною 
сферичною наногетеросистемою HgS/CdS/HgS 
(рис.1). За початок відліку енергії вибирається 
дно зони провідності HgS. 

 U .                  (1) 




><
<<

=
10

100
,,0

,
)(

RrRr
RrRV

r
 

Рис.1. Потенціал складної сферичної наногетеросистеми
          HgS/CdS/HgS.
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Квазістаціонарні  стани  в  складних  сферичних  наногетероструктурах 

У випадку l=0, при r<R0, чи r>R1 рівняння 
Шредінгера  

02 =+′′ kk XkX                     (2) 
матиме два незалежних розв'язки e±ikr. 

В області  рівняння Шредінгера 
матиме вигляд  

10 RrR <<

02" =χ+ kk XX ,                   (3) 

де 22
0 k−χ=χ , 010 2 Vm=χ . 

Запишемо розв’язок, який при ∞→r  матиме 
вигляд e+ikr 
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Коефіцієнти α, β, a, b визначаються з умов 
зшивання на границях областей. 

Взявши комплексне спряжене від , 
знайдемо другий незалежний розв'язок: 

(r)Χ )(
k
+

(r)Χ(r)Χ )*(
k

)(
k

+− = .  (5) 
Загальний розв'язок буде мати вигляд  
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, (6) 

де S(k) - матриця розсіювання. 
Явний вигляд матриці розсіювання описаної 

системи знайдено згідно з теорією розсіювання 
[1]: 
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З теорії розсіювання відомо, що полюси S-мат-
риці, які розміщені в нижній півплощині комп-
лексної площини k, визначають квазістаціонар-
ні стани. Таким чином, прирівнявши до нуля 
знаменник (5) отримаємо, що S(k) має полюс 
при k=k0  
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де kn  є розв'язком рівняння . 0)( =ξ k
Перейшовши від хвильових векторів до 

енергій, отримаємо величину енергії квазіста-
ціонарного стану та його ширину: 
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Як видно з (9), ширина квазістаціонарного 
рівня, а значить і час життя такого стану, екс-
поненційно залежать від ширини потенціаль-
ного бар'єру. 
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КЛАСИЧНА  ТЕОРІЯ  ВИПРОМІНЮВАННЯ  ЕЛЕКТРОНА.   
2. МИТТЄВА  ПОТУЖНІСТЬ  ВИПРОМІНЮВАННЯ  СИСТЕМИ  

ЗАРЯДЖЕНИХ ЧАСТИНОК,  ЩО  РУХАЮТЬСЯ   
ВЗДОВЖ  ДОВІЛЬНОЇ ТРАЄКТОРІЇ  У  НЕПОГЛИНАЮЧОМУ  

ІЗОТРОПНОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

Методом сили самодії Лоренца досліджена миттєва потужність випромінювання системи 
заряджених частинок, що рухаються вздовж довільної траєкторії у непоглинаючому ізотроп-
ному середовищі. 

The expressions of the momentary radiation power of the system of the charged particles moving 
on an arbitrary trajectory in nonabsorbable isotropic medium are studied using Lorentz's self-action 
method. 

Сила самодії Лоренца, здійснюючи роботу, 
змінює енергію зарядженої частинки, приводячи 
до появи двох важливих понять: енергії випро-
мінювання та енергії прискорення. У даній ро-
боті досліджені потужності, що зумовлені пов-
ною роботою сили самодії Лоренца, енергією 
випромінювання та енергією прискорення за-
рядженої частинки. 

Робота сили самодії Лоренца за одиницю часу 
визначається співвідношенням [1]: 

( ) ( ) ( ) rdtrEtrjtP s

V

tot rrrrr ,,∫−= .            (1) 

Миттєву потужність сили самодії (1) можна 
виразити через потенціали: 
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r
де - скалярний і sϕ sA - векторний потенціали. 

Проінтегрувавши (2) по частинах, знаходимо: 
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Врахувавши рівняння неперервності 

( ) ( ) 0,, =
∂
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trtrjdiv
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rr ,                    (4) 

визначимо повну миттєву потужність ( )tPtot  че-
рез суму потужностей, зумовлених випромінюва-
ною енергією ( )tPrad  та енергією прискорення 

( )tPacc : 
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dtP s
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acc rrr ,, ϕρ= ∫ .           (7) 

Використовуючи (5)-(7), можна показати, що 
середнє значення потужності випромінювання 
заряджених частинок дорівнює середньому зна-
ченню потужності, зумовленої повною роботою 
сили самодії Лоренца, тобто 

( ) ( ) .,,
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Із співвідношень (5-8) знаходимо середню по-
тужність [2]: 
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Класична  теорія  випромінювання  електрона 

( )dttP
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rad ∫
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1lim .           (9) 

Власні потенціали в (6) визначимо згідно гіпо-
тези Дірака [1-3]: 
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Використаємо власні потенціали (10), функ-
ції джерел 
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Тоді після деяких перетворень спектральний роз-
поділ миттєвої потужності випромінювання сис-
теми N заряджених частинок набуває вигляду 
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Використовуючи вираз миттєвої потужності (13), 
знаходимо спектральний розподіл середньої по-
тужності випромінювання системи N зарядже-
них частинок [2]: 
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де фактор когерентності  визначається 
виразом 

( )ωNS

( ) ( ){ }∑
=

∆−∆ω=ω
N

kl
klN ttS

1,
cos .        (15) 

Вирази для миттєвої (13) та середньої (14) по-
тужностей дозволяють дослідити спектр випро-
мінювання системи заряджених частинок, що 
рухаються вздовж довільної траєкторії в непо-
глинаючому ізотропному середовищі. 
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3. Dirac P. A. M. Classical Theory of Radiating Elec-
trons // Proc. Roy. Soc. - 1938. - 167 (А). - P.148-169. 
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ВОЛЬТ-ВАТНА  ЧУТЛИВІСТЬ  АНІЗОТРОПНОГО  
ОПТИКОТЕРМОЕЛЕМЕНТА  У  ВИПАДКУ  

ДВОХМІРНОГО  РОЗПОДІЛУ  ТЕМПЕРАТУРИ 

Проведено розрахунок вольт-ватної чутливості анізотропного оптикотермоелемента у випад-
ку врахування анізотропії коефіцієнтів термоерс і теплопровідності при співпаданні напрямів 
променевого потоку та градієнта температури. 

Calculation of volt-watt sensitivity of anisotropic optothermocell with the account of thermopower 
and thermoconductivity factors is carried out at concurrence of beam flow and temperature gradient 
direction. 

Розглядається анізотропний оптикотермоеле-
мент (АОТ) у вигляді прямокутної пластини 
довжиною a, висотою b і шириною c, причому 
a=c>>b, що володіє анізотропією коефіцієнтів 
термоерс [1] і теплопровідності [2], тензори α і 
χ яких мають відповідно вигляд [3]. 

Верхня грань АОТ a×c знаходиться у тепло-
оптичному контакті з термостатом, що підтри-
мується при температурі T=T0, виконаним із 
прозорого матеріалу в спектральному діапазоні, 
який відповідає матеріалу пластини. Термостат 
має такі геометричні розміри: довжину a, шири-
ну c і висоту b1 і коефіцієнт оптичного погли-
нання γ1. При проходженні рівномірного про-
меневого потоку густиною q0 послідовно через 
термостат і пластину з коефіцієнтом оптичного 
поглинання γ в останній виникає градієнт тем-
ператури і однозначно зв’язана з ним попереч-
на термоелектрорушійна сила ε, яка у випадку 
врахування двохмірного розподілу температури 
має наступний вигляд [4]: 
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Найбільш актуальним параметром розгляду-
ваного АОТ є його вольт-ватна чутливість S0, яка 
задається співвідношенням 
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(2)

Аналіз співвідношення (2) показує, що для 
режиму роботи АОТ: 
а) у випадку поверхневого поглинання (γb>>1, 
0<γ1b1≤γb) 
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(1) б) у випадку об’ємного поглинання (γb≈1, 
γ1b1<<1) 
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Вольт-ватна  чутливість  анізотропного оптикотермоелемента 
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в) у випадку оптичного пропускання (γb<<1, 
γ1b1<<1) 
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На рис.1 наведено залежність вольт-ватної 
чутливості S0 АОТ, виготовленого із CdSb (a= 
=c=10-2 м, α11=6.25⋅10-4 В/К, α12=0.75⋅10-4 В/К, 
χ22=1.5 Вт/(м⋅К), γ=102 м-1, γ1b1=0.01), від γb, 
розглянутого в даній роботі (S03), а також для 
цього ж термоелемента ( S ) роботи [5] у ви-
падку оптичного пропускання (γb<<1). В табли-

ці 1 для порівняння зведено результати цих об-
числень S03, проведених в даній роботі, та відпо-
відні результати 

03′

03S ′  з роботи [5]. 
З аналізу (3)-(5) і даних таблиці видно, що 

на відміну від одномірного розподілу темпера-
тури [5], при якому величина вольт-ватної чут-
ливості залежить від коефіцієнта термоерс α12, 
у випадку двохмірного розподілу температури 
для розглянутого наближення вона залежить 
від коефіцієнта термоерс α11, що приводить до 
збільшення величини вольт-ватної чутливості 
АОТ в порівнянні із [5]. 

 
Таблиця 1. 

γb S03 
S′03, 10-4   

[5] 
10-4 3,32⋅10-6 0,00247 
0,01 3,3071⋅10-4 0,24507 
0,02 8,2749⋅10-4 0,48512 
0,03 0,00154 0,72026 
0,04 0,00247 0,95044 
0,05 0,00361 1,17568 
0,06 0,00496 1,39597 
0,07 0,00652 1,61131 
0,08 0,00829 1,82169 
0,09 0,01025 2,02713 
0,1 0,01242 2,22761 

(5)
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СПЕКТРИ  КВАЗІЧАСТОК  У  СФЕРИЧНИХ  НАНОСТРУКТУРАХ 

Проведено аналіз спектрів квазічасток у сферичних наноструктурах. Показано, за яких умов 
можуть існувати квазістаціонарні стани та можливості їх використання у нових приладах. 

Spectrum analysis of the quaziparticles in spherical nanostructures is performed. It is shown at 
what condition quazistationary states can exist and the possibilities of their utilization in new devices. 

Сучасні технології дозволяють отримувати 
напівпровідникові гетероструктури різної симет-
рії, характерні розміри яких досягають десятків 
нанометрів, що відповідає десяткам моношарів. 
Особливий інтерес викликають сферичні нано-
структури, найпростішим видом яких є нано-
сфери одного напівпровідника, вкраплені в ін-
ший масивний напівпровідник. У випадку, коли 
дно зони провідності матеріалу наносфери зна-
ходиться нижче по енергії від дна зони провід-
ності матеріалу зовнішнього середовища, спос-
терігається спектр розмірного квантування елек-
тронів. Такі структури називають "квантовими 
точками" або "штучними атомами". Спектр ква-
зічасток в таких квантових ямах через відсут-
ність квазіімпульсу строго дискретний, що його 
якісно відрізняє від подібних спектрів цилін-
дричних чи плоских наноструктур. Тому, як від-

значалось в [1], напівпровідникові лазери, по-
будовані на основі квантових точок, матимуть 
унікально стабільні частоти генерації. Кількість 
і положення дискретних енергетичних рівнів 
електрона у квантових точках визначаються як 
розмірами, так і матеріалом складових частин 
сферичної наногетеросистеми. Складнішу сис-
тему рівнів мають електрони в багатошарових 
сферичних наногетероструктурах. Тому такі 
структури володіють більшими можливостями 
моделювання, необхідного для практичного за-
стосування спектру квазічасток.  

Для прикладу розглянемо складну сферичну 
наногетероструктуру (рис.1), яка утворена з яд-
ра (0) та трьох шарів різних матеріалів (1,2,3), 
розміщених у масивному напівпровіднику (4). 
Структури такого типу називають "російськими 
матрьошками".  
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Рис.1. Потенціал складної сферичної наноструктури з дискретним електронним спектром.  
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Спектри  квазічасток  в  сферичних  наноструктурах  
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Рис.2. Потенціал складної сферичної наноструктури з ділянкою квазістаціонарного електронного спектру. 

За початок відліку енергії виберемо дно зони 
провідності напівпровідникової матриці. Якщо 
потенціали V i , то у випадку енер-
гії Е>0 отримаємо неперервний спектр електро-
нів, а в області V0<Е<0 матимемо дискретний 
спектр. Так як кількість і положення дискрет-
них рівнів в спектрах "штучних атомів" зада-
ються складом та лінійними розмірами сферич-
ної наносистеми, то розрахунок моделі з необ-
хідною системою рівнів для побудови напів-
провідникових приладів на основі складних сфе-
ричних наноструктур не складає принципових 
труднощів. 

i ≤ =0 0 1 2( , , ,

Якщо потенціальний бар'єр, утворений од-
ним з шарів сферичної наноструктури, буде 
вищим за потенціальний бар'єр напівпровіднико-
вої матриці, тобто, коли один з Vi >0 (i=1,2,3), 
то можливе існування станів, час життя яких 
скінченний. 

Нехай потенціал сферичної наноструктури 
має вигляд, як на рис.2). При енергіях V0<Е<0, 
як і в попередньому випадку, матимемо дис-
кретний спектр, який відповідає зв'язаним ста-
нам електронів в ядрі (0), та в шарах (2,3). У 
випадку Е>V1 отримується неперервний елек-
тронний спектр. А у випадку 0<Е<V1, електрон, 
перебуваючи в ядрі (0), має можливість тунелю-
вати через бар'єр і рухатись на безмежність. Та-
ким чином електронні стани з енергією 0<Е<V1 

мають скінченний час життя, який залежить від 
ймовірності тунелювання крізь бар'єр. Такі ста-
ни називають квазістаціонарними [2]. Хвильова 
функція квазістаціонарного стану на безмеж-
ності має вигляд сферичної хвилі ψ ~ e rikr , 

що розходиться і яка відповідає інфінітному 
рухові частки після тунелювання через бар'єр. 
Так як гранична умова комплексна, то в резуль-
таті розв'язку рівняння Шредінгера отримуєть-
ся комплексне значення енергії 

E E i
= −0 2

Γ ,   (1) 

де додатні величини  і  визначають поло-
ження рівня енергії і його розмиття відповідно. 
Часова залежність хвильової функції матиме 
вигляд 

E0 Γ

ψ ~ e e
i E t t− −
h

0 2
Γ
h ,  (2) 

Таким чином ймовірність знаходження частки в 
такому стані експоненційно згасає з часом. Ве-
личина Г/h=τ  вважається часом життя квазі-
стаціонарного стану. 

Квазістаціонарні стани в напівпровідникових 
лазерах можуть бути використані для процесу 
"накачки" вільних електронів з енергією, рівною 
енергії квазістаціонарного стану. При цьому 
цікавою є задача на визначення оптимальної ши-
рини потенціального бар'єру, який забезпечить 
достатньо високу ймовірність процесу "накачки" 
і достатньо довгий час життя квазістаціонарного 
стану. 
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ПОТУЖНІСТЬ  ВИПРОМІНЮВАННЯ  СИСТЕМИ  ЕЛЕКТРОНІВ,  
ЩО  РУХАЮТЬСЯ  З  ПОСТІЙНОЮ  ШВИДКІСТЮ 

У  НЕПОГЛИНАЮЧОМУ  ІЗОТРОПНОМУ  СЕРЕДОВИЩІ 

Методом сили самодії Лоренца знайдені вирази спектрально-кутового та спектрального роз-
поділів потужності випромінювання Черенкова системи електронів, що рухаються з постійною 
швидкістю в непоглинаючому ізотропному середовищі. 

The expressions of spectral-angular and spectral distributions of the Cherenkov radiation power of 
the system of electrons moving at a constant velocity in nonabsorbable isotropic medium are obtained 
using Lorentz’s self-action method. 

Метод сили самодії Лоренца, розвинутий у 
роботах [1-2], дозволяє дослідити потужність 
випромінювання електронів, що рухаються 
вздовж довільної траєкторії в непоглинаючому 
ізотропному середовищі. 

У випадку руху вздовж довільної траєкторії 
функції джерел N невзаємодіючих електронів 
мають вигляд: 
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Тут ( )−trj ,r
r

густина струму, ( )−tr ,ρ r густина 
заряду. 

Закон руху та швидкість l-го електрона цієї 
системи визначаються співвідношеннями [2]: 
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Отриманий у роботі [2] спектрально-кутовий 
розподіл середньої потужності випромінюван-
ня системи N електронів, що рухаються вздовж 
довільної траєкторії у непоглинаючому ізотроп-
ному середовищі, визначається співвідношен-
ням: 
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де фактор когерентності має вигляд: 

( ) ( ){ }∑
=

∆−∆ω=ω
N

kl
klN ttS

1,
cos .          (6) 

Розглянемо рух з постійною швидкістю вздовж 
осі OZ системи N невзаємодіючих електронів у 
непоглинаючому ізотропному середовищі. Як-
що радіус-вектор та швидкість l-го електрона 
визначаються виразами: 

( ) ( )kttVtr ll

rr
∆+= ,        V kVl

rr
= ,        (7) 

тоді із співвідношення (5) після деяких пере-
творень знаходимо  формулу для спектрально-
кутового розподілу потужності випромінюван-
ня Черенкова цієї системи у непоглинаючому 
ізотропному середовищі 
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Тут δ(x) - дельта-функція Дірака, η(x)- функція 
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Потужність  випромінювання  системи  електронів 

Хевісайда, яка визначається виразом 
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Як випливає з співвідношення (8), випромі-
нювання Черенкова системи електронів, що ру-
хаються з постійною швидкістю, відбувається 
під кутом θ до напрямку руху 

( )Vn
c
ω

=θcos .                     (10) 

Проінтегрувавши (8) по θ, знайдемо форму-
лу для спектрального розподілу потужності ви-
промінювання Черенкова системи електронів у 
непоглинаючому середовищі: 
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Якщо часовий розподіл електронів вздовж 
траєкторії задається співвідношенням [2] 

lttl ∆=∆ ,                        (12) 
тоді фактор когерентності набуває вигляду [2]: 
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При N=1 вираз (11) переходить у формулу для 
потужності випромінювання Черенкова окре-
мого електрона в непоглинаючому ізотропному 
середовищі [3-4]: 
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Формули (8), (11) дозволяють дослідити особ-
ливості спектру випромінювання Черенкова сис-
теми електронів. 
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ПОПЕРЕДНІЙ ПІДСИЛЮВАЧ ДЛЯ ФОТОПРИЙМАЧА 

Розроблений універсальний попередній підсилювач для фотоприймачів резистивного, діодного 
та фотомагнітного типів. Динамічний діапазон підсилювача 8⋅104, спектр фіксування ІЧ-випромі-
нювання 10-8<τ<10-5с. 

Universal primary amplifier for photoreceivers of resistive, diode and photomagnetic type was 
created. Dynamical diapason of amplifier 8⋅104, registration spectrum of ІR-radiation 10-8<τ<10-5 c. 

Невід’ємною і важливою частиною фотоприй-
мального пристрою (ФПП) різних конструкцій 
та призначень є попередній підсилювач сигналу, 
який поступає з фотоприймального елемента. 
Тут, у першу чергу, задовольняються такі вимо-
ги, як низький шум, збереження форми сигналу 
на високих частотах модуляції, широкий дина-
мічний та температурний діапазони. Фактично 
усі ці вимоги враховані нами при розробці чо-
тирьохканального фотоприймального підсилю-
вача сигналів, де кожний з його рівнозначних 
каналів повинен приймати сигнали, величини 
яких визначаються в межах п’яти порядків, дов-
жини імпульсів становлять 10-8<τ<10-5c при 
частоті повторення до 105 Гц, а коєфіцієнт під-
силення - КП≥100. Усі окремі канали такого попе-
реднього підсилювача задовольняють вимогам 
більшості ФПП, які потрібні як для дослідної 
роботи, так і для безпосереднього використання 
в різних фотоприймальних системах, де в якості 
самих фотоприймачів (ФП) використовують фо-
торезистори, різного типу фотодіоди і фотомаг-
нітні приймачі. Особливістю цих ФП було те, 
що вони мали матричну багатоелементну струк-
туру, де фактично ФП кожного каналу склада-
ється з і окремих фотоприймальних елементів, 
з’єднаних паралельно чи послідовно у залежності 
від виду самого ФП. 

Нижче подається опис підсилювача (одного 
із рівнозначних каналів), складової частини фото-
приймального пристрою, призначеного для де-
тектування сигналів імпульсних інфрачервоних 
лазерів та визначення просторових координат 
джерел випромінювання. 

Попередній підсилювач, виконуючи свою ос-
новну функцію – підсилення сигналів низького 
рівня, що знімаються з фотоприймача, одночасно 
є джерелом шумових імпульсів. Інтенсивність 
джерел шуму в попередньому підсилювачі в 
першу чергу залежить від схемотехнічного 
рішення його підсилюючих каскадів, їх робочого 
та температурного режимів.  

У ФПП традиційного типу продетектований 
ФП сигнал знімається з опору навантаження RH, 
який включений послідовно з ФП. Коефіцієнт 
передачі в цьому випадку буде максимальним, 
якщо виконується умова Rр=RH. Але така схема 
має ряд недоліків, зокрема: 

- оскільки вхідне коло є одноланковим RC-
фільтром з постійною часу τ=RнCвх, то при вели-
ких значеннях Rн можуть не виконуватись умови 
щодо інерційності ФПП; 

- у багатоелементних ФПП при освітленні і-го 
елементу сигнал може виникнути і в сусідніх і-1 
та і+1 елементах, причому, чим більше значення 
Rн, тим більший паразитний сигнал неосвітлено-
го елементу. 

Значно кращими параметрами володіють по-
передні підсилювачі, побудовані по схемі пере-
творювача струм-напруга на інтегральних опера-
ційних підсилювачах (ОП). У цьому випадку вся 
напруга зміщення прикладається до ФП, а вихід-
на напруга ІфRн залежить тільки від опору Rн, 
який включається в коло від’ємного зворотнього 
зв’язку ОП. 

Як показує досвід, основним критерієм ефек-
тивності функціонування є умова узгодження з 
першим каскадом попереднього підсилювача,  
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Попередній підсилювач для фотоприймача  

 
 C2 4.2 пФ
 U

R7 68k D R3 8.2k C3 0.22мкФ
+U +U 

 

Таблиця 1 
Т, К 263 283 293 313 

Rвх.сх, Ом 95 97 100 103 

включаючи комутуючі кола. Коефіцієнт підси-
лення попереднього підсилювача повинен вар’ю-
ватись по відношенню до величини зміни фоно-
вої засвітки ФП в межах не менше ±20 дБ. Цього 
досягнуто введенням автоматичного регулюван-
ня підсилення шляхом зміни глибини від’ємного 
зворотнього зв’язку (ВЗЗ) підсилювача [1]. 

Використання цього привело до розширення 
динамічного діапазону до величини 8⋅104, що 
необхідно при фіксуванні ІЧ-випромінювання від 
10-8<τ<10-5 c понад 10 Вт/м2. Введення глибокого 
ВЗЗ дозволило знизити Rвих до величини 200 Ом. 

Коефіцієнт підсилення попереднього підси-
лювача на частоті 5 МГц дорівнює 100. Надмірне 
збільшення його привело б до зниження динаміч-
ного діапазону [1]. 

Важливою характеристикою, що безпосеред-
ньо впливає на порогову чутливість фотоприй-
мача, є шум, складовими якого є тепловий, дро-
бовий та контактний шуми. Для схем на ОП го-
ловними є теплові шуми. З роботи [2] : 

( ) ( ) мкВ8/1 2/1
1шт  ,fRU u∆⋅=  

де R1u=Rвх.сх || Rзз, Rвх.сх – вхідний опір підсилю-
вача з підключеним приймачем, Rзз - опір зво-
ротнього зв’язку. 
Для Т=293К Rвх.сх≅100, Rзз=27 кОм, а Uшт= 

=(1/8)(0,095⋅15)1/2=0,14 мкВ. 
Провівши дослідження даної схеми підклю-

чення фотоприймача, з’ясувалося, що параметр 
Rвх.сх не змінюється в широких межах зміни 
температури (таблиця 1). Отже, даний пристрій 
можна використовувати в різних температурних 
режимах. 

Виконавши розрахунки вхідного шумового 
струму та загальної напруги шуму на вході [3], 
одержано такі величини: 

fgIi Tn ∆= −2ш =2,5 10-11 нA , 
еквівалентна напруга шуму  

2
іст

2
ш

2
шш.о 2 RіЕE += , 

де Еш.о - сумарний вхідний шум, Е2ш – середнє 
квадратичне значення шумового струму Шотткі, 
Rіст – опір джерела сигналу на вході ОП. Отри-
мано Еш.о≈5 мкВ. 

Така величина шуму практично не впливає на 
чутливість ФП. В якості активних підсилючих 
елементів застосовано малошумлячі широкопо-
лосні ОП. Частотна корекція в області ВЧ запо-
бігає збудженню схеми і стабілізує роботу схеми 
в цілому. 

Схема підсилювача 2-каскадна. Приведені 
вище розрахунки зумовили використання ОП 
544УД2А з польовими транзисторами на вході, 
як найбільш ефективного в даному пристрої [1]. 
Результати електричних випробувань поперед-

нього підсилювача такі: fn=100 Гц, fв=106 Гц, 
τф=1 мкс, Кп=100, Rвих≤200 Ом, D≥104. Динаміч-
ний діапазон попереднього підсилювача показано 
на рис.1, а принципова електрична схема попе-
реднього підсилювача приведена на рис.2. 
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Рис.1. Динамічний діапазон попе-
реднього підсилювача. 

       Рис.2. Принципова електрична схема попереднього підсилювача. 
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РУХЛИВІСТЬ  НОСІЇВ  СТРУМУ  В  CdxHg1-xTe   
ПРИ  НИЗЬКИХ  ТЕМПЕРАТУРАХ 

В роботі проведені експериментальні та теоретичні дослідження рухливості електронів Un у 
межах 4,2÷70 К у монокристалах напівпровідникових твердих розчинів CdxHg1-xTe для 0≤x≤0,2, 
одержаних за вдосконаленою технологією. Показано, що для ряду складів (0≤х≤0,16) при тем-
пературах 4–20 К Un наближається до 8⋅106 см2/(В⋅с), а в межах 20–70 К Un значно перевищує 
1⋅106 см2/(В⋅с). 

The experimental and theoretical investigations of Un electron mobility in limits of 4,2÷70 К in 
monocrystals of CdxHg1-xTe semiconductor solid solutions for 0≤x≤0,2 obtained by perfected 
technology are given. It is shown that for a number of compositions (0≤х≤0,16) under 4–20 К Un іs 
approaching to 8⋅106 cm2/(V s), and in limits of 20–70 К Un was more than 1⋅106 cm2/(V⋅s). 

На протязі багатьох років нами проведено 
багаторазове вдосконалення технології одер-
жання монокристалічних зразків нелегованих 
твердих розчинів CdxHg1-xTe для 0≤x≤1. В ре-
зультаті цього досягнуті пониження концентрації 
домішок, підвищення структурної досконалості 
та рухливості носіїв струму, особливо для скла-
дів з 0<x<0,2. Виникла необхідність обгрунту-
вати наші дані і порівняти їх з результатами, 
досягнутими іншими дослідниками.  

Експериментальні і теоретичні дослідження 
по вивченню фізичних властивостей CdxHg1-xTe, 
у тому числі механізмів переносу і розсіяння 
носіїв, представлені в роботах [1-4]. З цих 
публікацій випливає, що в залежності від тем-
пературної області, а також типу і концентрації 
точкових дефектів, рухливість носіїв заряду 
обмежується такими механізмами розсіяння: на 
акустичних коливаннях гратки, на оптичних 
фононах, на домішкових іонах, на вакансіях і 
домішках металу, на п’єзоелектричному по-
тенціалі. Основним механізмом в області 1,2-20К 
є розсіяння на іонах домішки. У статті [2] приве-
дено аналіз попередніх робіт по механізмах роз-
сіяння в матеріалах з максимальною рухливістю 
та мінімальною концентрацією носіїв. У цій 
роботі вказується, що її авторами досягнуті 
найвищі рухливості електронів, а їх концентра-
ція – найнижча у порівнянні з відомою. Якщо 
врахувати, що в [2] досліджувались зразки з 
концентрацією носіїв не нижчою 1015 см-3, то у 

відповідності з основним механізмом розсіяння 
при 4,2-20 К рухливість може досягати вказаних 
значень до 1⋅106 см2/(В⋅с). У роботах [3,4] теоре-
тично і експериментально досліджено рухливість 
електронів Un при низьких температурах, але 
експериментально не досягнуто значень, біль-
ших 1,3⋅106 см2/(В⋅с). У наших експериментах 
для зразків з х=0,13–0,16 (рис. 1) в межах 4÷20 К 
Un досягало значень 8⋅106 см2/(В⋅с), а в межах 
20÷70 К Un значно перевищувало 1⋅106 см2/(В⋅с). 
Це спонукало нас провести аналіз і розрахунок 
рухливостей в області низьких температур, ви-
ходячи з самих загальних теоретичних міркувань 
з врахуванням механізмів розсіяння і особли-
востей зонної моделі CdxHg1-xTe [5]. Нижче 
приведені фрагменти відповідних теоретично-
розрахункових і експериментальних даних. 

Густина струму задається формулою: 
rr
EEkej

r
σ== ||

2 ,  (1)  

де - кінетичний коефіцієнт. Отже ||k

||
2

*
keenu

m
Eeen ==

>τ<
=σ .       (2) 

Коефіцієнт  у випадку слабкого магнітного 
поля має вигляд [6] 

||k

dE
E
f

ENE
m

k
∂
∂

τ−= ∫
∞

0

0
2|| )(1

3
4 , 

N(E) густина станів, яка при законі дисперсії [7] 
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Рухливість носіїв струму в CdxHg1-xTe при низьких температурах 

Рис.1. Температурна залежність рухливості Un носіїв струму для зразків CdxHg1-xTe різного складу. Теоретичні 
значення (1), експериментальні значення (2). 
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f0 - функція розподілу. 
Припустимо, що розсіяння електронів відбува-

ється в основному на іонах домішок [2]. Тоді 
час релаксації має вигляд 

2/3*
0 )(Eτ=τ  ,  (3) 

nge

kTm
4

2/32
0

2

0
)(2

π

ε
=τ . 

Для довільного ступеню виродження радіус ек-
ранування іона домішки електронами R0 має 
вигляд  

( ) )()2(2 *
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h
,     (4) 

ε0 - діелектрична постійна, EF - постійна Фермі. 

 - інтеграл Фермі: )( *
Fn EE
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,
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Розглянемо два граничних випадки стану 
електронного газу. 
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І – невироджений газ.  
В цьому випадку 
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В цій формулі для g необхідно покласти  

en
kT

R
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0 π
ε

= , 

де R0 - радіус екранування для невиродженого 
випадку [6]. Вважається, що всі атоми домішки 
іонізовані, n=N, де N - число атомів домішки. 

ІІ – вироджений газ. 
В цьому випадку необхідно покласти  

)( FEE
E
f

−δ−=
∂
∂ .  (7) 

Рухливість визначається електронами, які 
знаходяться в стані поблизу поверхні Фермі, 
тобто зовнішнє поле збурює тільки стани в 
околі ±kT біля поверхні Фермі. Оскільки релакса-
ція повинна відбуватися тільки для цих станів, 
усереднений час релаксації визначається вели-
чиною τ(EF). 

Отже,         *300
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m
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Радіус екранування у випадку сильного вирод-
ження при T≤20 K 
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Умова сильного виродження має вигляд: 
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Далі, використовуючи отримані експеримен-
тальні результати, ми провели порівняння їх з 
розрахованими (рис.1). Наведемо приклад роз-
рахунку для однієї точки: Т=30 К, m*=3⋅10-3 m0, 
n=9⋅1014 cм-3, b=17,89, Un=1,24⋅106 см2/(В⋅с). 

Умова виродження виконується:  

164,4
2

)3(
*

2/322
* >=

π
=

kTm
nE h . 

Як видно з рис.1, розраховані і експеримен-
тальні значення рухливості мають найкраще 
співпадання в області 4,2-25 К. Деякі розбіж-
ності для складу х=0,16 можна пояснити дещо 
завищеними значеннями ефективної маси.  

Аналізуючи дані з рухливості носіїв, які опуб-
ліковані іншими авторами, та досягнуті на наших 
зразках, можна зробити висновок про те, що 
кристали, отримані згідно нашої технології 
мають кращі електричні і, відповідно, фото-
електричні параметри.  
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ПЛІВКОВЕ ПРОСВІТЛЮЮЧЕ ПОКРИТТЯ  
НА МОНОКРИСТАЛАХ In4Se3 

Запропонований оптичний фільтр для ІЧ області спектру, виготовлений на основі моно-
кристалів In4Se3 з одношаровим і багатошаровим просвітлюючим покриттям. Одержані фільтри 
мають широку робочу область пропускання, яка відповідає рівню Т>80%. Приведені розрахун-
кові і експериментальні характеристики фільтрів. 

The proposed optical filter for infrared spectrum region has been fabricated on the basis of In4Se3 
single crystals with mono- and multilayer anti-reflecting coating. The obtained filters have wide work-
ing transmission region corresponding to the level of Т>80%. Calculated and experimental character-
istics of filters are presented. 

В оптичних системах широко використову-
ються відрізаючі фільтри на основі монокри-
сталічних напівпровідників, край власного по-
глинання яких знаходиться у заданій області 
спектру. Одним з перспективних матеріалів для 
ближньої ІЧ-області спектру є селенід індію 
In4Se3. Це шаруватий напівпровідник, з якого 
легко виготовляти сколюванням по площинах 
спайності підкладки необхідної товщини, вик-
лючаючи цілий ряд технологічних операцій по 
обробці поверхні. У роботі [1] описаний ІЧ 
фільтр, виготовлений шляхом нанесення на мо-
нокристалічні пластини In4Se3 просвітлюючого 
покриття з ZnS. Такий фільтр має достатньо ви-
сокі і стабільні оптичні характеристики. 

Необхідно відзначити, що використання про-
світлюючого покриття у вигляді моношарової 
плівки відповідного діелектрика вимагає розра-
хунку максимуму просвітлення на певну дов-
жину хвилі λ0 з куполоподібною кривою про-
пускання біля цієї довжини хвилі. У той же час 
згідно технічних вимог часто необхідні оптичні 
фільтри з широким плато в спектральній харак-
теристиці, з високим пропусканням у заданому 
спектральному діапазоні. Крім того, плівко-
утворюючий матеріал ZnS, який використову-
ється для просвітлення в роботі [1], є гігроско-
пічним [2], що приводить до нестійкості фільт-
ра при термоциклюванні. Його показник залом-

лення nZnS =2,2 не оптимальний для фільтру на 
основі In4Se3 (nIn4Se3=3,2), тому що не відпові-
дає в належній мірі критерію 

nпросв. покр.= підкл.n .  

Більш придатним по механічній стійкості і 
по оптичній відповідності підкладці In4Se3 є 
моноокис кремнію SiO, який має показник за-
ломлення nSiO=1,85 і широко використовується 
в діапазоні 1-25 мкм. У технологічному відно-
шенні він більш зручний, поскільки для його 
нанесення розроблено конструкцію випарову-
вача [3], який дозволяє наносити плівки SiO з 
великою швидкістю, без розкладання і викорис-
товується в серійному виробництві. 

У даній роботі поставлена задача виготов-
лення оптичного фільтру на основі монокрис-
талів In4Se3, просвітлених з двох боків плівка-
ми SiO, а також з використанням в якості прос-
вітлюючого покриття трьохшарової плівкової 
інтерференційної системи SiO-Ge-SiO, яка піс-
ля розрахунку відповідних товщин плівок за-
безпечує наявність широкого плато пропускан-
ня у необхідній області спектрального діапазо-
ну просвітлення. 

Розрахунок оптичних характеристик трьох-
шарової системи, як і у випадку багатошарових 
систем інтерференційних фільтрів, зручно про-
водити матричним методом. Згідно [2] характе-

Науковий вісник Чернівецького університету. 1998. Випуск 40. Фізика. 27 



Б.М. Грицюк, Т.С. Мошкова, В.М. Стребежев 

ристична матриця трьохшарового просвітлю-
ючого покриття визначається як добуток харак-
теристичних матриць окремих шарів:  

pqp MMMM ⋅⋅= . 

Елементи матриці M  визначаються згідно 
формул:  
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де np, nq - показники заломлення шарів p, q, а 
ϕp, ϕq - фазові товщини відповідних шарів, які 
визначаються по формулі  

λ

π
=ϕ jj

j
dn2

. 

В цій формулі dj - геометрична товщина j-го 
шару. 

Згідно загальних рекомендацій, що стосують-
ся розміщення шарів і оптимізації конструкції 

багатошарової структури, показник заломлення 
підкладки nn повинен бути проміжним між ви-
соким показником заломлення nq і низьким по-
казником заломлення np, причому першим на 
підкладку наноситься шар з показником залом-
лення, який найбільше відрізняється від показ-
ника заломлення підкладки nn. 

Стосовно до вибраних нами матеріалів оп-
тимальна конструкція має такий вигляд по 
послідовності шарів: SiO-Ge-SiO. 

Пропускання Т представленої конструкції 
фільтра описується через компоненти характе-
ристичної матриці: 

T=2n1nn / [(M11+nnM12)n1+M21+M22nn]2 , 
де n1 - показник заломлення повітря. Застосо-
вуючи даний підхід розраховувались товщини 
окремих шарів, які забезпечують необхідну 
смугу прозорості і смугу подавлення. При цьо-
му використовувалась стандартна програма у 
вигляді циклу для обчислення і множення 
матриць інтерференції окремих шарів. Отрима-
но розрахункову спектральну характеристику 
(рис.1), яка відповідає трьохшаровій структурі: 
SiO (d=0,15 мкм) - Ge (d=0,28 мкм) - SiO 
(d=0,83 мкм). 

Область фонового подавлення забезпечуєть-
ся власним поглинанням підкладки, яке накла-
дається на розрахункову смугу подавлення. Для 
моношарового просвітлюючого покриття роз-
рахунок товщини проводився звичайним мето-
дом [4] як чверть відповідної довжини хвилі λ0. 

T,%100 б)
T 

1,0 а)80

0,9 60

0,8 40 в)

0,7 20

0,6 
1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 λ,мкм1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 λ,мкм

Рис.1. Спектральна залежність пропускання трьох-
шарового просвітлюючого покриття (розрахункова). 

Рис.2. Спектральна залежність пропускання зраз-
ків In4Se3: просвітлених (а,б), без просвітлення (в). 
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Плівкове просвітлююче покриття на монокристалах Іn4Se3 

Практично були виготовлені зразки фільтрів 
з просвітлюючим покриттям у вигляді моноша-
ру і трьох шарів. Напилення тонких плівок про-
водилося із застосуванням лазерного контролю 
товщини методом “на відбивання” від скла-
свідка. Вакуум у системі був 5⋅10-6 мм.рт.ст., 
температура підкладки знаходилась в межах 
Тп=383÷393 К.  

Перед напиленням підкладки були очищені 
методом іонної очистки в аргоні. Одержані 
фільтри мали добру адгезію плівок до підклад-
ки і високе пропускання. На рис.2 приведені 
спектральні характеристики пропускання для 
конструкцій фільтрів з одним шаром (а) і з 
трьома шарами (б), а також для монокристалу 
In4Se3 без просвітлення (в). 

З рис.2 бачимо, що фільтр з трьохшаровим 
просвітлюючим покриттям має більш широку 
робочу область пропускання, яка відповідає рів-
ню Т>80%, що потрібно звичайно для практич-
ного використання в ІЧ техніці. Розроблений 
нами фільтр має високу механічну міцність, 
стабільні в часі оптичні характеристики і може 
бути рекомендований для практичного застосу-
вання. 
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ЗОННИЙ  СПЕКТР  ПОВЕРХНІ  НАПІВМАГНІТНИХ 
НАПІВПРОВІДНИКІВ  Cd1-xMnxTe 

Теоретично досліджено зонний спектр тетраедричних напівпровідників, обмежених ідеаль-
ною поверхнею (100). Розрахунки виконані в sps*-моделі сильного зв’язку з урахуванням d-зон 
для напівпровідників CdTe, MnTe та їх твердих розчинів. Вивчено особливості спектру в за-
лежності від концентрації магнітної компоненти. 

Band structure of zink-blende semiconductors with ideal (100) surface is investigated theoretically. 
Calculations for CdTe, MnTe semiconductors and their solid solutions are carried out in sps*-thight-
binding model with inclusion of d-zones. The peculiarities of spectrum in dependence on magnetic 
component concentration are investigated. 

Властивості напівмагнітних напівпровідни-
ків, що містять іони Mn2+, є об'єктом інтенсив-
них досліджень на протязі останніх років [1]. 
Сильна обмінна s-pd взаємодія (∼1 еВ) суттєво 
змінює структуру енергетичного спектру та по-
ведінку вільних носіїв заряду. 

Вивчення гетеропереходів та надграток за 
участю напівмагнітних напівпровідників відкри-
ває нові можливості у дослідженні розмірно-
залежних взаємодій. Найбільш вивченими на 
даний час є структури на основі CdTe/CdMnTe. 
Основна особливість таких гетеропереходів по-
лягає у тому, що поверхня розділу містить різну 
кількість атомів Mn в залежності від його кон-
центрації у твердому розчині та від кристало-
графічного напрямку. Це зумовлює зміну різно-
манітних обмінних взаємодій та впливає на фо-
толюмінесцентні, магнетооптичні та інші вла-
стивості даних структур. 

Для дослідження властивостей надграток та 
гетеропереходів важливою є інформація про 
енергетичне положення та кількість поверхне-
вих станів, що виникають внаслідок порушення 
трансляційної періодичності при утворенні гра-
ниць розділу. Першим кроком у цьому напрям-
ку є вивчення нереконструйованої границі роз-
ділу напівпровідникового кристалу з вакуумом 
(ідеальної поверхні). Дослідження особливостей 
зонного спектру ідеальної поверхні є основою 
для вивчення більш складних гетероструктур 
на базі напівмагнітних напівпровідників.  

У даній роботі досліджується зонний спектр 

ідеальної поверхні (100) напівпровідників CdTe, 
MnTe та їх твердих розчинів Cd1-xMnxTe. Утво-
рення ідеальної поверхні приводить до розриву 
властивих об’ємному напівпровіднику зв’язків. 
На кожний атом, що знаходиться на поверхні 
(100), припадає два об’ємних і два розірваних 
зв’язки. Дегібридизовані стани, що відповіда-
ють обірваним зв’язкам, розщеплюються за ра-
хунок взаємодії між сусідами та наявності транс-
ляційної інваріантності в зоні поверхневих ста-
нів [2,3]. 

Гамільтоніан кристалу будувався в базисі 
сильного зв’язку, в який включено sp-орбіталі 
кожного атому та d-орбіталі катіонів. Парамет-
ри sp-, sd-, pd-взаємодій та діагональні матрич-
ні елементи визначалися на основі інформації 
про енергетичні рівні сполук у високосимет-
ричних точках зони Бріллюена [4]. Розмірність 
матриці гамільтоніану кристалу, обмеженого іде-
альною поверхнею, є безмежною. Для моделю-
вання поверхні використовувався метод пла-
стин [3], який полягає в тому, що напівбез-
межний кристал обмежують другою поверх-
нею, яка ідентична першій. Система моделю-
ється пластиною із скінченною товщиною, але 
безмежною у двох інших вимірах. Як показу-
ють чисельні розрахунки, хвильові функції по-
верхневих станів на протилежних поверхнях не 
перекриваються вже при врахуванні 12-15 атом-
них площин. Подальше збільшення кількості 
атомних шарів не впливає на структуру енерге-
тичного спектру поверхні. 
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     На рис.1 приведено розраховану зонну струк-
туру поверхні (100) вздовж деяких високоси-
метричних напрямків зони Бріллюена для CdTe 
та MnTe. Поверхня (100) в напівпровіднику з 
структурою цинкової обманки є полярною, тоб-
то може складатись або з катіонів (Cd, Mn), або 
із аніонів (Те). Поверхневі стани, що відповіда-
ють двом типам поверхні, позначені відповід-
но через Сi та Ai. Для аніонної поверхні CdTe, 
як видно із рис.1, спостерігається 5 поверхневих 
зон. Стани А1 відщеплюються від s-орбіталей, А2 
і А3 від р-станів валентної зони. Для катіонної 
поверхні також маємо 5 поверхневих зон. Ста-
ни С1 і С2 походять від s-орбіталей катіона. 

Для MnTe, крім аналогічних як у CdTe зон, 
що породжені станами валентної зони і зони 
провідності, характерною є поява поверхневих 
d-зон. В порівнянні з об’ємним MnTe, поверх-
неві d-зони помітно розщеплюються як в точці 
Г, так і в інших точках зони Бріллюена. Це 
приводить до того, що край зони провідності 
поверхні MnTe нарівні з катіонними s-станами, 
формується також станами (eg ↓) Mn. Дис-
персія поверхневих зон, що знаходяться в забо-
роненій зоні об’ємного матеріалу для CdTe 
більша, ніж для MnTe, оскільки заборонена зона 
CdTe вужча і стани дозволених зон суттєвіше 
впливають на поверхневі стани у забороненій 
зоні. 

На рис.2 приведено зонний спектр поверхні 
для кристалу Cd1-xMnxTe, де х=0,5 (рис.2). Як 
видно із розрахунків, в наближенні віртуаль-
ного кристалу має місце монотонна залежність 
положення поверхневих рівнів від концентрації 
Mn. Для детальнішого аналізу поведінки поверх-
невих d-зон необхідно провести розрахунок 
спроектованих на поверхню парціальних густин 
електронних станів, що є предметом подальших 
досліджень. 

 Рис.1. Зонний спектр поверхні (100) напівпро-
відників CdTe та MnTe. 
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ТРАНСФОРМАЦІЯ  СТАНІВ  НЕСТАЦІОНАРНОЇ  СИСТЕМИ 
З  ДВОМА ТИПАМИ  НОСІЇВ 

У роботі представлені результати дослідження нестаціонарної системи електронів і дірок 
при наявності ефекту Гана. Показано, що при однакових зовнішніх умовах еволюція даної сис-
теми суттєво відрізняється від еволюції як нестаціонарної монополярної так і стаціонарної бі-
полярної систем носіїв. 

In the given paper results of investigations of nonstationary system of electrons and holes under 
Gunn’s effect are presented. It was shown that at the same external conditions evolution of system 
studied significantly differs from evolution of both nonstationary monopolar and stationary bipolar 
systems. 

Дослідження самоорганізації нерівноважних 
нестаціонарних систем має важливе значення 
для різних галузей науки та техніки [1]. Існує 
багато фізичних напівпровідникових дисипатив-
них систем, в яких відбуваються процеси само-
організації. Найбільш важливою серед них з 
практичної точки зору є система з двома типа-
ми носіїв, що знаходиться в умовах існування 
ефекту Гана (див., наприклад, [2-3]). У роботі [3] 
показано, що в такій системі у стаціонарному 
випадку в залежності від величини керуючого 
параметру спостерігається еволюція фазового 
портрету від фокусу до динамічного хаосу че-
рез послідовність біфуркацій подвоєння періо-
ду. Визначені також області значень керуючого 
параметра, при яких у системі існує новий вид 
дивного атрактора та розраховані його числові 
характеристики.  

У даній роботі вперше показано, що еволю-
ція нестаціонарної системи біполярних носіїв 
суттєво відрізняється як від динаміки відповід-
ної стаціонарної системи з двома типами носіїв 
[3], так і від динаміки нестаціонарної монопо-
лярної системи носіїв [4]. Також розраховані 
значення максимального показника Ляпунова та 
розмірності Хаусдорфа, які описують трансфор-
мацію фазового портрету та дивного атрактору 
системи, що існує при певних значеннях керу-
ючого параметру. 

Нестаціонарна одновимірна система рівнянь, 
що описує динаміку біполярних носіїв, має ви-
гляд [2]: 
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де p(z,t) і n(z,t), vp і vn, Dp і Dn – нестаціонарні 
концентрації, швидкості дрейфу та коефіцієнти 
дифузії дірок і електронів, відповідно; Е(z,t) – 
напруженість електричного поля; Na та Nd – 
концентрації іонізованих акцепторів та донорів. 
Решта позначень загальноприйняті. 

Представимо вирази для напруженості елек-
тричного поля та концентрацій носіїв у вигляді 
[4]: 
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де ЕmR та EmI, pmR та pmI, nmR та nmI – шукані 
дійсні та уявні амплітуди при m-тих гармоніках 
електричного поля та концентрацій носіїв; k0= 
=2π/L, де L – довжина зразка. У відповідності з 
[3] запишемо вираз для дрейфової швидкості 
носіїв наступним чином: 

∑
=
βµ=
0

2
0)(

k

k
kiii EEEv     (i=p,n).     (3) 

Величини µ0i представляють дрейфові рухли-
вості носіїв у гранично-слабкому електричному 
полі (Е(z,t)→0), а коефіцієнти βki не залежать 
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від поля і показують ступінь нелінійності вольт-
амперних характеристик. При цьому β0p=β0n=1, 
а решта коефіцієнтів βki можуть, взагалі кажучи, 
приймати будь-які значення в залежності від 
зонної структури напівпровідника, домінуючих 
механізмів розсіювання носіїв, температури і 
т.п. [5]. 

Підставляючи (2) в (1) та (3) і використову-
ючи методику [4,6] при обмеженні в кінцевому 
результаті двома першими гармоніками, отри-
маємо наступну систему рівнянь відносно ам-
плітуд: 

∂p1I/∂t = -γk(a1f01 +ky1), 
∂n1I/∂t = (Dn/Dp)γk(a1a3h01 –ky2), 
∂p1R/∂t = -γk(a1g01 +ky3), 
∂n1R/∂t = (Dn/Dp) γk(a1a3 j01 –ky4), 
∂p2I/∂t = -2γk(a1f02+2ky5), 
∂n2I/∂t = 2(Dn/Dp) γk(a1a3h02-2ky6), 
∂p2R/∂t = -2γk(a1g02+2ky7), 
∂n2R/∂t = 2(Dn/Dp) γk(a1a3j02-2ky8), 
Е1R = (a31p1I - a32n1I)/k,  
Е1I = (-a31p1R + a32n1R)/k, 
Е2R  = (a31p2I – a32n2I)/2k,  
Е2I = (-a31p2R + a32n2R)/2k, 
р0(t) = a32/a31n0(t)= const ≠f(t).               (4) 

Тут γ= Dpt0/L02 (t0 та L0 –нормуючі масштаби 
часу і довжини, відповідно), k – величина хви-
льового вектора, f0n, h0n, j0n, g0n (n=1,2) – складні 
функції, що залежать від шуканих амплітуд, а 
також параметрів а1, а2, а3 та а4, що були вве-
дені в [3], і постійних 
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де C1n=β1nE02= -0,25, C1p=β1pE02= -0,02, 
     C2n=β2nE04= 0,02, C2p=β2pE04= 0,03 [3]. 

Слід відзначити, що остання в (4) рівність 
приводить до виконання умов об’ємної електро-
нейтральності кристалу [7]. З (4) видно, що при 
введених наближеннях досліджувана система 
біполярних носіїв є восьми-, а не дванадцятиви-
мірною, так як амплітуди при гармоніках елек-
тричного поля однозначно визначаються ліній-
ним чином через амплітуди гармонік для концен-

трації носіїв. 
За допомогою модифікованого пакету прик-

ладних програм [3,4] восьмивимірна система 
рівнянь (1) розв’язувалась стандартним мето-
дом Рунге-Кутта четвертого порядку. В якості 
керуючого параметру, як і в роботі [3], було 
вибрано параметр а2. При розрахунках, не пору-
шуючи міркувань загальності, було покладено 
р0(t)=n0(t)=0 та Е0(t)=0. Результати розрахунків 
дали можливість отримати часові розподіли поля 
і концентрацій, побудувати фазовий портрет сис-
теми та розрахувати його хаусдорфівську розмір-
ність і максимальний показник Ляпунова. 

Виявилось, що поведінки різних гармонік 
концентрацій носіїв різко відрізняються за по-
рядком величини і характером коливань: осциля-
ції гармонік першого порядку нагадують склад-
номодульовану синусоїду в той час як осциля-
ції других гармонік подібні на осциляції фазо-
вих змінних у атракторі Лоренца [8] і за амплі-
тудою майже на порядок більші, ніж перші 
гармоніки. Фазовий портрет нестаціонарної сис-
теми біполярних носіїв нібито складається з 
двох невзаємодіючих чотиривимірних фазових 
портретів з абсолютно різною топологією. На-
приклад, при а2=0,9549 гармоніки першого по-
рядку утворюють у чотирьохвимірному прос-
торі хаотизовану розетку з квазісиметрією С4, а 
другі гармоніки - фазовий портрет, що складаєть-
ся з двох взаємодіючих хаотизованих траєкторій, 
які дещо нагадують атрактор Лоренца (рис.1). 

Характерно, що при тих же значеннях керу-
ючого параметру обидва фазових портрета сис-
теми проходять однакові етапи еволюції від 
хаосу до граничного циклу, а далі до фокусу. 
Природно, що при цьому вигляд фазових порт-
ретів для різних гармонік змінюється по-різному 
у відповідності з їх топологією (рис.1). Фазові 
портрети, які утворені гармоніками першого 
порядку, при зворотних біфуркаціях подвоєння 
періоду зменшують у два рази кількість своїх 
пелюсток. Цікаво, що існують "сильні" та "слаб-
кі" пелюстки. Перші є більш стабільними і про-
тяжними у часі: фазова точка знаходиться на них 
частіше і на протязі довшого проміжку часу. 

Фазові портрети, утворені гармоніками дру-
гого порядку, є більш впорядкованими. Хоча їх 
зовнішній вигляд і схожий на відомий атрактор 
Лоренца, але існує суттєва відмінність: фазові 
змінні осцилюють більш впорядковано, оскільки 
фазова точка майже весь час перебуває близько 
до граничного циклу, що обмежує атрактор. 
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б) а) в) 

Рис.1 Проекції фазового портрету системи на площини p1Rn1R (верхній ряд проекцій) та p2Rn2R (нижній ряд про-
екцій). Значення керуючого параметра а2: 0,9549 (а), 0,9556 (б), 0,9594 (в). Значення решти параметрів: 
a1=L0jp/e(Na-Nd)Dp=6,1, a3=Dpµ0n/Dnµ0p=1, a4=L0e2(Na-Nd)2µ0p/(εε0jp)=0,4, Dn/Dp=1,3, k=1,1. 

 

 
Рис.2 Залежності хаусдорфівської розмірності DH (крива 1) та ляпуновського показника λmax (крива 2) від значень 
керуючого параметра а2. 
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Трансформація  станів  нестаціонарної  системи 

Еволюціонуючи, даний фазовий портрет змі-
нюється слабко як за формою, так і за ліній-
ними розмірами. Після оберненої біфуркації по-
двоєння періоду зникає одна петля граничного 
циклу, але інша залишається незмінною. При 
цьому гармоніки першого порядку більш різко 
відображають динаміку системи і зміни їх топо-
логії більш помітні. Гармоніки вищих порядків 
утворюють сталі та впорядковані фазові порт-
рети. Отже, нерівноважна нестаціонарна система 
електронів і дірок представляє собою систему, 
для якої характерне співіснування двох типів 
фазових портретів з різною степінню впорядко-
ваності та різними еволюційними змінами в за-
лежності від значень керуючого параметру. 

На рис.2 представлені розмірність Хаусдорфа, 
що характеризує фазовий портрет в цілому (кри-
ва 1) та максимальний показник Ляпунова, роз-
рахований в якості прикладу для фазової змін-
ної n2R (крива 2) як функції значень керуючого 
параметру. Видно, що фазовий портрет системи 
має досить низьку для восьмивимірної системи 
хаусдорфівську розмірність (в середньому біля 
4.3), що свідчить про квазівпорядкований рух 
фазової точки. При цьому на кривій хаус-
дорфівської розмірності не помітно чітких схо-
динок, які відповідали б сценарію обернених 
біфуркацій подвоєння періоду. Проте стверд-
жувати, що такий механізм переходу від хаосу 
до порядку не притаманний даній системі, не-
можливо, так як накладання згаданих вище 
двох різних фазових портретів можуть “розми-
вати” сходинки. Зміна максимального показни-
ка Ляпунова із зростанням величини керуючого 
параметру також характеризує перехід від хао-
су до порядку, причому чітко видно межу, після 
якої осциляції фазової компоненти стають зату-
хаючими (λmax<0), що свідчить про перехід від 
граничного циклу до фокусу. 

Важливо відзначити, що стаціонарна система 
двох типів носіїв інтегрується на проміжку зна-
чень 0,85≤а2≤0,91 [3], в той час як нестаціо-
нарна система - на інтервалі 0,95≤а2≤0,99. Отже, 
при релаксації системи до стаціонарного стану 
відбувається зменшення значень керуючого па-
раметра, при яких система є сумісною. Харак-
терно, що при збільшенні а2 стаціонарна систе-
ма хаотизується, в той час як нестаціонарна, 
навпаки, впорядковується. 

Особливо слід підкреслити, що нестаціонар-
ній системі біполярних носіїв, як це видно з на-
ведених вище результатів, не притаманна пе-
реміжність впорядкованих та хаотичних станів, 
що спостерігається для нестаціонарної системи 
монополярних носіїв у напівпровіднику при на-
явності ефекта Гана [4]. Цей висновок співпа-
дає по суті з результатами роботи [2], в якій по-
казано, що в напівпровіднику з двома типами 
носіїв може відбуватися гасіння нестійкостей за 
рахунок утворення нового (в порівнянні з мо-
нополярним напівпровідником) типу квазіней-
тральних хвиль.  

Таким чином, викладені у даній роботі ре-
зультати, а також дані [3] демонструють складну 
динаміку процесів самоорганізації системи біпо-
лярних носіїв у напівпровіднику при наявності 
ефекту Гана. При цьому трансформація станів 
нестаціонарної системи біполярних носіїв сут-
тєвим чином відрізняється як від динамік відпо-
відної стаціонарної, так і нестаціонарної систем 
з одним типом носіїв, що необхідно враховувати 
під час її практичного використання. 

Робота виконана при частковій підтримці 
Державного Фонду фундаментальних дослід-
жень Міннауки України (проект 2.4/745). 
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ТЕМПЕРАТУРНА ТА КОНЦЕНТРАЦІЙНА ЗАЛЕЖНОСТІ 
ТЕПЛОВИХ ХАРАКТЕРИСТИК НОСІЇВ У ТЕЛУРІ 

У роботі з врахуванням анізотропії та непараболічності законів дисперсії електронів і дірок 
досліджено температурну та концентраційну залежності теплоємності та ентропії носіїв у те-
лурі. Показано, що при низьких температурах величини зазначених теплових характеристик 
носіїв суттєво залежать від концентрації легуючої домішки, а при високих температурах – 
вклад у теплоємність і ентропію електронів стає більшим за вклад основних носіїв (дірок). 

Temperature and concentration dependencies of carrier's heat capacity and entropy in tellurium 
were calculated taking into account anisotropy and nonparabolicity of electrons and holes dispersion 
laws. It was shown, that at low temperatures the value of above mentioned heat characteristics 
significantly depends on alloying impurity concentration; on the other hand at high temperatures the 
contribution of electrons becomes greater then contribution of main carriers (holes). 

У даний час на основі анізотропних напів-
провідників створюються різного типу прилади, 
робочий режим яких визначається тепловими 
характеристиками матеріалів [1]. Значний інте-
рес у даному відношенні має вивчення тепло-
вих властивостей діркового телуру, який воло-
діє специфічними особливостями і є основою 
для отримання більш складних напівпровідни-
кових сполук і твердих розчинів [2,3]. Відомо, 
що одними з найважливіших теплових характе-
ристик матеріалу є його ентропія та теплоєм-
ність, теоретичне та експериментальне дослід-
ження яких представляє собою складну задачу 
[4]. При цьому слід зауважити, що існує дуже 
мало теоретичних робіт, в яких би детально 
аналізувалася температурна залежність тепло-
вих характеристик носіїв з врахуванням особ-
ливостей законів дисперсії їх енергії та зонної 
структури матеріалу (див., наприклад, [5,6]). 
Що ж стосується напівпровідників з анізотроп-
ним і непараболічним енергетичним спектром 
носіїв та складною структурою енергетичних 
зон, то нам взагалі не відомо досліджень, в яких 
би розглядалася подібна задача. 

Частковому вирішенню цієї проблеми при-
свячена дана робота. В якості модельного ма-
теріалу, як уже зазначалося, вибрано дірковий 
телур, для якого достеменно визначена зонна 
структура та параметри енергетичних спектрів 
носіїв. У роботі, що є продовженням дослід-

жень термодинамічних характеристик носіїв у 
телурі [6], враховуються реальні закони дис-
персії енергії дірок верхньої валентної зони та 
електронів двох нижніх двічі вироджених зон 
провідності [3].  

Згідно з визначенням [7], у випадку неви-
родженої статистики носіїв середня енергія 
електронів (E1n i E2n) і дірок (Eр) телуру може 
бути представлена наступним чином:  
а) електрони нижньої зони провідності 
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де E - енергія носія заряду; N1n(Е), N2n(Е) і 
Np(Е) - густини станів електронів і дірок, вирази 
для яких, а також концентрацій електронів 
n1нев i n2нев, приведено у [6]; µ - хімпотенціал, 
Eg - ширина забороненої зони, Е0 - зонний па-
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Температурна та концентраційна залежності теплових характеристик 

раметр телуру, gEkEE −=′ )(
r

, а зміст інших поз-
начень є загальноприйнятим. 

З (1) та (2) видно, що величина середньої 
енергії електронів, крім стандартного першого 
доданку, залежить також від добутку ширини 
енергетичної щілини між валентною зоною та 
зоною провідності на концентрацію носіїв у 
даній зоні. Це означає, що у відповідності з 
[4,8] теплові характеристики електронів і дірок 
у телурі в значній мірі залежать від особливо-
стей температурної залежності енергетичної 
щілини у цьому напівпровіднику [3]. 

Розглянемо модель одного повністю іонізо-
ваного акцепторного рівня з концентрацією домі-
шок Na з врахуванням особливостей диспер-
сійних співвідношень енергії носіїв і темпера-
турної залежності ширини забороненої зони те-
луру [3]. Значення хімпотенціалу для такого 
наближення приведено у [6]. Слід зауважити, 
що ускладнення структури домішкової підсис-
теми, наприклад, до двохрівневої моделі акцеп-
торних станів в області високих температур, які 
представляють найбільший інтерес у даній ро-
боті, незначним чином впливає на величину 
хімпотенціала, отриману в однорівневому на-
ближенні [6]. 

Використовуючи формули для густин станів 
і концентрацій електронів і дірок [6], легко за 
допомогою (1)-(3) отримати вирази складових 
середньої енергії носіїв у телурі. На базі ос-
танніх з врахуванням термодинамічного спів-
відношення між середньою енергією і тепло-
ємністю при постійному об’ємі Cv носіїв [4]: 
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знайдемо: 
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в) дірки верхньої валентної зони 
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Позначення, які використані у формулах (5)-(7), 
наведені у Додатку. 

Представимо результуючу теплоємність носіїв 
у вигляді: 

pnn CvCvCvCv ++= 21 .              (8) 
Формули (5)-(8) дають можливість розраху-

вати концентраційну (від величини Na) та тем-
пературну залежності як складових, так і су-
марної теплоємностей носіїв у телурі.  

На рис.1, зокрема, представлені у напівло-
гарифмічному масштабі залежності Cv1n, Cv2n, 
Cvp та Cv від температури. Видно, що в області 
домішкової провідності (Т<190 К) результуюча 
теплоємність Cv (крива 4) практично співпадає 
з дірковою складовою (крива 1). Це пояснюєть-
ся тим, що у даному температурному інтервалі 
концентрація дірок значно більша за сумарну 
концентрацію електронів [6]. Із зростанням тем-
ператури співвідношення між внесками електро-
нів та дірок у загальну теплоємність змінюється 
і, як це слідує із рис.1, уже при Т>250К вклад 
неосновних носіїв у величину Cv стає доміну-
ючим. Слід зауважити, що при цьому концен-
трація дірок залишається більшою за концен-
трацію електронів [6]. Така ситуація, на нашу 
думку, обумовлена наступними причинами: 
швидшим зростанням концентрації електронів 
із збільшенням температури, більшою величи-
ною теплової ефективної маси електронів [9] у 
порівнянні з відповідною масою дірок та своє-
рідністю температурної залежності ширини за-
бороненої зони телуру [3]. 

 

C
vi

 

T, 
     Рис.1. Температурна залежність теплоємності  
     (кал/(К⋅моль)) носіїв у телурі при Na=5⋅10

21
 м

-3
:  

     Cvp  (1), Cv2n  (2), Cv1n  (3), Cv  (4). 
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Рис.2. Залежність сумарної теплоємності  
(кал/(К⋅моль)) носіїв у телурі від температури при 
різних значеннях Na:  Na=1⋅1020 м-3 (1), Na=1⋅1021 м-3 
(2), Na=1⋅1022 м-3 (3), Na=1⋅1023 м-3 (4). 

 
Рис.3. Температурна залежність ентропії  
(кал/(К⋅моль)) носіїв у телурі при Na=5⋅1021м-3: 
∆Svp (1),  ∆Sv2n (2),  ∆Sv1n (3),  ∆Sv (4). 

  
Рис. 4. Залежність сумарної ентропії (кал/(К⋅моль)) 
носіїв у телурі від температури при різних значен-
нях Na: Na=1⋅1020 м-3 (1), Na=1⋅1021 м-3 (2), 
Na=1⋅1022 м-3 (3),  Na=1⋅1023 м-3  (4). 

Необхідно відзначити, що в області біполяр-
ної провідності (Т>200K) температурний хід кри-
вої Cv(Т) (рис.1) якісно відповідає температур-
ній залежності теплоємності носіїв у германії [4]. 

На рис.2 також у напівлогарифмічному мас-
штабі представлена родина кривих Cv(T), які 
розраховані для різних концентрацій акцептор-

ної домішки Na. Видно, що в області доміш-
кової провідності значення молярної теплоєм-
ності носіїв суттєво залежать від величини кон-
центрації акцепторних домішок у телурі. З під-
вищенням температури ця залежність значно 
зменшується, так що при Т>500К теплоємність 
носіїв стає практично незалежною від концен-
трації легуючої домішки. 

C
v 

Слід також зауважити, що в усьому дослід-
жуваному інтервалі температур значення моляр-
ної теплоємності носіїв більш ніж на три по-
рядки менші за відповідні величини теплоєм-
ністі кристалічної гратки [10,11]. Даний результат 
відповідає загальноприйнятій концепції [4] і 
дає змогу не враховувати теплоємності носіїв 
заряду при поясненні експериментальних резуль-
татів з досліджень теплоємності телуру [10,11]. 

T, 

При відомій теплоємності носіїв при постій-
ному об’ємі ентропія як міра дисипації енергії 
може бути розрахована за наступним термоди-
намічним співвідношенням: 

∆S
 

dT
T
CTSTSS

T

T

v∫=−=∆
0

)()( 0 .          (9) 

На рис.3 приведена температурна залежність 
складових ентропії носіїв у телурі при фіксо-
ваному значенні концентрації акцепторів. Вид-
но, що в усій області досліджуваних темпера-
тур приріст ентропії збільшується, що є свід-
ченням незворотності процесів. Важливо, що 
при цьому ентропія не досягає екстремального 
значення, що свідчить про недосяжність рівно-
важного стану носіями. 

T, 

При низьких температурах, подібно до теп-
лоємності, приріст ентропії дірок є превалюючим 
у порівнянні з приростом ентропії неосновних 
носіїв. Характерно, що для всіх температур 
зміни теплоємності та ентропії електронів ниж-
ньої зони провідності є більшими, ніж для елек-
тронів верхньої зони провідності, що обумов-
лено різницею їх концентрацій [6]. 

∆S
 

T, 
Приведені на рис.4 результати засвідчують, 

що при довільних концентраціях легуючої до-
мішки в залежності від характеру приросту за-
гальної ентропії носіїв досліджуваний темпера-
турний інтервал можна розділити на три ділянки: 
1. Т≤100К, коли відбувається значна зміна за-

гальної ентропії носіїв; 
2. 100К<Т<(170÷400)К – в залежності від кон-

центрації легуючої домішки, коли приріст 
ентропії є незначним: при цьому криві тем-
пературної залежності ∆S для різних кон-
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центрацій акцепторів майже паралельні між 
собою; 

3. при температурах, що перевищують другий 
інтервал, коли приріст ентропії є досить сут-
тєвим, але за величиною менший, ніж у пер-
шому інтервалі.  

Це означає, що в залежності від значень темпе-
ратури процес дисипації енергії носіями відбу-
вається з різною інтенсивністю.  

Дослідження також показали, що характер 
температурних і концентраційних залежностей 
теплоємності та ентропії носіїв у телурі не ви-
значаються особливостями температурної залеж-
ності ширини забороненої зони та інших зонних 
параметрів цього матеріалу [3], а тільки спів-
відношеннями між цими параметрами. 

 
ДОДАТОК 

Вирази для коефіцієнтів, які входять до 
формул (4)-(6): 

µ−µ′+′−= TTEEA ggn1 ; 
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а L2 та В - зонні параметри телуру. Інтеграли 
I1e, I1ee, I2e, I2eе, Ipp, Ip, IIpp, IIp розраховувались 
чисельними методами . 
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ВИСОКОЧАСТОТНІ ФЛУКТУАЦІЇ ГУСТИНИ СТРУМУ У ТЕЛУРІ 
ПРИ НАЯВНОСТІ ЕЛЕКТРИЧНОГО ТА МАГНІТНОГО ПОЛІВ 

Досліджені польові залежності спектральної густини високочастотних флуктуацій струму у дір-
ковому Te при наявності гріючого електричного і неквантуючого магнітного полів. Показано прин-
ципову можливість керування інтенсивністю шуму за допомогою зазначених зовнішніх факторів. 

Field dependencies of high-frequency current fluctuation spectral density in hole tellurium under warm 
electric and non-quantizing magnetic fields have been investigated. The possibility of noise intensity con-
trol with applied electric and magnetic fields was shown. 

Практична необхідність регулювання величи-
ни шуму в різноманітних електронних пристроях 
шляхом зміни прикладених зовнішніх полів сти-
мулює розвиток теорії флуктуаційних явищ у на-
півпровідниках. Особливо актуальним при цьому 
є дослідження впливу магнітного та електричного 
полів на шумові характеристики як окремих 
напівпровідникових матеріалів, так і напівпровід-
никових структур.  

Дана робота є продовженням [1], в якій пока-
зано, що у довгохвильовому наближенні при нех-
туванні просторовою кореляцією спектральна ін-
тенсивність флуктуацій струму у напівпровіднику 
описується виразом: 

ω〉δ〈 2
zj =

0

2
V DC

DCDC
22 ImRe

ImImReRe
+

+ ,      (1) 

де V0 - об’єм зразка, а ReC, ImC, ReD, ImD є 
складними функціями температури, концентрації 
та механізмів розсіювання носіїв заряду, частоти, 
а також напруженостей зовнішніх електричного 
та магнітного полів [2]. 

Вважається, що гріюче електричне поле E
r

 на-
правлене вздовж високосиметричної вісі С3 крис-
талу Te, а довільне за величиною неквантуюче 
магнітне поле B

r
 знаходиться у планарній площи-

ні. Вибір такої орієнтації векторів, що описують 
зовнішні поля, обумовлений експериментальними 
запитами при дослідженні анізотропії електрофі-
зичних властивостей діркового телуру. 

У роботі [2] показано, що у стаціонарному 
стані при наявності слабкого електричного поля 
Ez→0 і довільного за величиною магнітного поля 
Bx вираз (1) переписується наступним чином: 
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елементи оператора розсіювання носіїв, а інші по-
значення загальноприйняті. 
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Слід зауважити, що телур відомий виключно 
як напівпровідник р-типу і ніякими зовнішніми 
впливами не вдається змінити його тип провід-
ності [3]. Важливо, що при цьому в телурі існує 
подвійна інверсія ефекту Холла, коли при темпе-
ратурах Т∼200÷210 К за рахунок більшої рухли-
вості електронів знак коефіцієнта Холла зміню-
ється з додатнього на від’ємний, а при Т∼500К – 
навпаки. Проте в подальшому при розгляді флук-
туаційних явищ ми не будемо враховувати флук-
туації струму неосновних носіїв, зосередивши 
всю увагу на можливості принципових залежно-
стей спектральної густини високочастотних флук-
туацій тільки діркового струму від температури 
та величини напруженостей зовнішніх електрич-
ного і магнітного полів. При цьому електрони 
враховуються наступним рівнянням електронейт-
ральності: 

p = n1+ n2+Na,          (3) 
де p, n1 і n2 - концентрації дірок та електронів 
двох нижніх двічі вироджених зон провідності, 
вирази для яких приведені у [4], а Na – концен-
трація повністю іонізованих акцепторів. 
Результати багатьох експериментальних і тео-

ретичних робіт (див., наприклад, [3,5]) свідчать, 
що розсіювання носіїв на полярних оптичних фо-
нонах у Te грає важливу роль, поскільки поляри-
заційні постійні у цьому напівпровіднику досить 
великі. Нижче приведені результати теоретичних 
розрахунків різних залежностей густини струму, 
які отримані в наближенні домінуючого розсію-
вання дірок на полярних оптичних фононах трьох 
поляризацій. Необхідні для таких розрахунків ви-
рази матричних елементів приведені в [3]. 

На рис.1 у відповідності з (2) зображена за-
лежність густини флуктуацій діркового струму 
телуру від величини індукції магнітного поля Bx у 
наближенні Ez→0 при фіксованих значеннях тем-
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ператури (криві 1, 2, 3). Температури вибрані та-
ким чином, щоб система носіїв у Te знаходилася у 
різних станах: домішкової провідності (Т=150К), 
поблизу точки інверсії (Т=200К) та в області 
власної провідності (Т=250К). Видно, що харак-
тер залежностей флуктуацій струму не зміню-
ється із зміною типу провідності матеріалу. Ха-
рактерно, що при Bx менших, ніж 1⋅10-2 Тл, спек-
тральна інтенсивність густини флуктуацій струму 
майже не залежить від величини поля. При Bx≥ 
≥1,4⋅10-2 Тл величина стає спадаючою за 

законом  функцією. Причиною такої пове-
дінки густини флуктуацій струму, на нашу думку, 
є зростання магнетоопору телуру з ростом вели-
чини магнітного поля. 

ω〉δ〈 2
zj

2−
xB

Легко показати, що з врахуванням гріючого 
електричного поля Ez≠0, вираз (1) для спектраль-
ної густини флуктуацій струму може бути пере-
писаним у вигляді: 

ω〉δ〈 2
zj = 2

0
zECBA 








θ
θ∆

++ .     (4) 

Тут A, B, C - складні функції температури, часто-
ти, механізмів розсіювання носіїв і прикладеного 
магнітного поля, а величина: 

1
0

0

0
<<

θ
θ−θ

=
θ
θ∆ e   (5) 

знаходиться із рівняння балансу потужності [3]: 

( ) bP e
0θ
θ∆

=θ ,
( )

θ=θθ∂
θ∂

θ=
00 ee

ePb ,   (6)  

де θe - ефективна температура носіїв, яка відріз-
няється від температури гратки θ0 за рахунок їх 
розігрівання під дією поля. 

На рис.1 зображені також залежності густини 
флуктуацій струму діркового телуру від магніт-
ного поля Bx  при наявності гріючого електрично-
го поля Ez=2·103 В/м (криві 1/, 2/, 3/). Видно, що 
інтенсивність флуктуацій, особливо при слабких 
магнітних полях, значно зростає, але характер за-
лежностей  від величини індукції магніт-
ного поля залишається незмінним. У магнітних 
полях Bx≈5⋅10-2 Тл вплив прикладеного елек-
тричного поля несуттєвий. 

ω〉δ〈 2
zj

На рис.2 при фіксованих значеннях темпера-
тури зображені залежності спектральної густини 
флуктуацій струму від електричного поля Ez для 
двох випадків, а саме: без врахування ефектів 
розігрівання носіїв (криві 1, 2, 3) та з їх врахуван-
ням, коли ∆θ/θ0≠0 (криві 1/, 2/, 3/). Видно, що 
інтенсивність флуктуацій квадратично зростає із 
ростом напруженості поля. Вклад ефектів розі-
грівання у величину флуктуацій має місце при 
Ez≥8⋅102 В/м. 

Подібні результати були отримані в [6] для 
флуктуацій струму у вироджених непараболічних 
полярних напівпровідниках в сильному електрич-
ному полі. Важливо, що із зростанням температу-
ри і спаданням частотного інтервалу вплив явищ 
розігрівання збільшується. 

Таким чином, результати даної роботи 
свідчать про принципову можливість регулюван-
ня інтенсивності шуму за допомогою прикладе-
них електричного або магнітного полів. 
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Рис.1. Залежність спектральної густини флуктуацій 
діркового струму від магнітного поля при фіксованих 
значеннях температури T: 150 K (1,1'); 200 K (2,2'); 
250 K (3,3').  

 

Рис.2. Залежність спектральної густини флуктуацій 
діркового струму від величини напруженості елек-
тричного поля при фіксованих значеннях температу-
ри T: 150 K (1,1');  200 K (2,2'); 250 K (3,3'). 
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САМООРГАНІЗАЦІЯ  СИСТЕМИ  ФАЗОВОЇ  АВТОМАТИЧНОЇ 
ПІДСТРОЙКИ  ЧАСТОТИ  З  ФІЛЬТРОМ  ТРЕТЬОГО  ПОРЯДКУ 

У  КОЛІ  КЕРУВАННЯ 

У даній роботі приведені результати вивчення еволюції станів системи ФАПЧ з фільтром 
третього порядку у колі керування. Показано, що у такій системі на відміну від ФАПЧ з фільт-
ром другого порядку відсутня переміжність регулярних та хаотичних станів. Розраховані хара-
ктеристики динамічної системи ФАПЧ. 

In the given paper the results of investigations of phase automatic frequency tuning system 
(AFTS) with third order filter in the control circuit are presented. It was shown that this system on the 
contrary of AFTS with second order filter doesn’t include consequence of ordered and chaotic states. 
Dynamic AFTS system characteristics also have been calculated. 

Відомо (напр., [1]), що системи фазової ав-
томатичної підстройки частоти (ФАПЧ) знахо-
дять широке застосування при вирішенні бага-
тьох радіотехнічних задач. Вони стали також 
зручною моделлю для теоретичних і експери-
ментальних досліджень процесів самоорганіза-
ції, вивченню яких в останній час приділяється 
значна увага [2-4]. Це обумовлено тим, що прос-
тою зміною параметрів ФАПЧ легко керувати 
процесом формування складних регулярних та 
шумоподібних коливань такої системи. 

Результати багаточисельних досліджень з кла-
сичної теорії і практики систем ФАПЧ приве-
дені у цілому ряді монографій (напр., [1,5,6]). 
Що ж стосується вивчення явищ самоорганіза-
ції, то розглядалися тільки системи ФАПЧ з 
фільтром другого порядку у колі керування [7-
9]. Показано, що таким системам притаманні 
розподіли фазових змінних, які представляють 
собою суперпозицію великого числа гармонік з 
різними амплітудами, що приводить до особли-
востей еволюції фазового портрету. Розраховані 
головні характеристики (біфуркаційна діаграма, 
хаусдорфівська розмірність і максимальний ля-
пуновський показник), які використовуються 
при ідентифікації хаотичних рухів.  

Дана робота присвячена дослідженню сис-
теми ФАПЧ з фільтром третього порядку у колі 
керування. Показано, що у такій системі відсут-
ня переміжність станів, яка проявляється у пос-
лідовній зміні областей регулярних та хаотич-
них коливань. 

Повна система диференційних рівнянь у без-
розмірних змінних, яка описує роботу ФАПЧ з 

фільтром третього порядку, може бути записа-
на у наступному вигляді [1]: 
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де ϕ - змінна, що відповідає миттєвій різниці 
фаз генератора сигналів та синхронізуючого ге-
нератора; γП - параметр, що описує початкове 
розладнання цих генераторів; а α1, α2, α3, n1, 
n2, n3 - параметри, які характеризують фільтр 
третього порядку.  

Легко показати, що рівноважні стани систе-
ми (1) та системи ФАПЧ з фільтром другого 
порядку у колі керування [7-9] є однаковими. 

У даній роботі за допомогою спеціального 
пакету прикладних програм [10] нелінійна сис-
тема рівнянь (1) розраховувалась стандартним 
методом Рунге-Кутта 4-го порядку при різних 
значеннях параметрів задачі. Це дало змогу от-
римати розподіли фазових змінних і тим самим 
дослідити трансформацію фазового портрета 
системи, а також розрахувати хаусдорфівську 
розмірність DH і величину максимального ля-
пуновського показника λm. У якості керуючого  
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а)  б) в)  

г)  д) е)  

є)  ж) з)  
Рис.1. Еволюція фазового портрета ФАПЧ в залежності від величини параметра n1: 0,0312 (а), 0,8125 (б), 
           2,6562 (в), 2,7500 (г),  2,9375 (д), 2, 9688 (е), 3,2188 (є), 5,6250 (ж), 18,09 (з). 

прийнято параметр n1, а величини інших пара-
метрів (1) вибиралися наступними: n2=0,1, n3= 
=0,05, α1=3,5, α2=α3=0,5, γП =0,3, 0,78, 0,99. 

Виявилось, що для системи (1) розподіли фа-
зових змінних мають складний коливальний ха-
рактер, вигляд яких залежить від величини γП: 
еволюція коливань при γП<0,8 корінним чином 
відрізняється від характеру коливань при γП>0,8. 
На рис.1 в якості прикладу приведена транс-
формація фазового портрету системи у площині 
(yz) в залежності від величини n1 для фіксо-
ваного значення γП=0,78. 

Характерно, що при n1<0,25 фазовий порт-
рет системи представляє собою граничний цикл 
(рис.1а). Збільшення параметру n1 приводить 
до того, що коливання затухають і у системі 
встановлюється стійкий стан, коли після пере-
хідних процесів повністю компенсується почат-
кове розладнання генераторів. Це відповідає ре-
жиму утримання, при якому система здійснює 
синхронізовані коливання і тому фазовим порт-
ретом є фокус (рис.1б). При подальшому зрос-
танні величини n1 у системі починають відбува-

тися періодичні коливання у фазовому прос-
торі, що відповідає режиму квазісинхронізму і 
різниця частот у середньому рівна нулю. Фазо-
вий портрет системи у даному випадку знову 
перетворюється у граничний цикл (рис.1в). Збіль-
шення керуючого параметру приводить до по-
слідовності біфуркацій подвоєння періоду, що 
чітко видно на рис.1г,д. При n1>3,2188 у системі 
утворюється нова структура регулярних коли-
вань (рис.1е), яка при зростанні величини ке-
руючого параметру трансформується складним 
чином (рис.1є,ж). Значенням n1>5,625 відповідає 
встановлення в системі хаотичних коливань 
(рис.1з).  

На рис.2 представлена еволюція фазового 
портрету системи також у проекції на площину 
(yz) при γП=0,99. Видно, що при малих значен-
нях керуючого параметру (n1<0,7) у системі, 
подібно до розглянутого вище випадку, існу-
ють періодичні коливання і вигляд фазового 
портрету відповідає граничному циклу більш 
складної форми (рис.2а). При n1=1,8 система 
повністю компенсує початкове розузгодження 
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генераторів і встановлюється режим утриман-
ня, чому відповідає фазовий портрет фокально-
го типу (рис.2б) – тобто знов таки існує повна 
аналогія з попереднім випадком. Проте, якщо 
керуючий параметр змінюється у досить вузь-
кому інтервалі значень від n1=2,69892 до n1= 
=2,69893, то замість біфуркації подвоєння пері-
оду, як це було при γП=0,78, у даному випадку 
відбувається стрибкоподібна зміна характеру ко-
ливань, які мають складний квазіперіодичний 
характер (рис.2в). Останній факт дає можли-
вість констатувати про утворення нової досить 
складної часової структури. При подальшому 
зростанні величини керуючого параметру відбу-
вається ускладнення цієї структури шляхом 
біфуркацій подвоєння періоду (рис.2г). При 
n1>7,0 система знов стрибкоподібно перехо-
дить до режиму утримання, при якому здій-
снюються синхронізовані коливання, а фазовий 
портрет перетворюється у фокус (рис.2д). Це 
свідчить про зростання степені впорядкованості 
системи. Такий стан існує у порівняно вузько-
му інтервалі значень n1 (від 7,0 до 8,19), після 
якого система стрибкоподібно повертається до 
складних коливань, подібних до тих, які були 
притаманні системі при n1<7,0 (рис.2е). 

Отже, для системи ФАПЧ з фільтром третьо-
го порядку в колі керування характерна склад-
на динаміка станів, при яких фазовий портрет 
приймає вигляд граничного циклу, фокусу та 
складної динамічної фігури. При цьому в за-
лежності від величини γП може змінюватися  

послідовність фазових портретів та їх вигляд. 
На рис.3 приведені результати розрахунків 

хаусдорфівської розмірності (криві 1) та мак-
симального ляпуновського показника (криві 2) 
для γП =0,3, 0,78, 0,99.  

Видно, що на проміжку 0<n1≤2,5 система 
при різних γП перебуває у впорядкованому стані. 
При збільшенні значень γП перехід до хаотич-
них станів відбувається більш різко. Крім того, 
при n1<2,5 із зростом γП зростає і рівень впо-
рядкованості станів, на що вказує зменшення 
значень максимального показника Ляпунова. 

При n1>2,5 фазовий портрет чотирьохви-
мірної системи має хаусдорфівську розмірність 
близьку до 3,27, значення якої слабо зростає із 
збільшенням величини γП, що свідчить про знач-
ну долю хаотизації руху фазової точки. При цьо-
му на кривій хаусдорфівської розмірності не 
помітно чітких сходинок, які відповідали б пос-
лідовним біфуркаціям подвоєння періоду. 

Постійне зростання максимального показни-
ка Ляпунова із збільшенням величини керуючо-
го параметру також характеризує складну дина-
міку фазової траєкторії, причому чітко видно ме-
жу переходу від граничного циклу до фокусу 
(коли λm<0), а потім до детермінованого хаосу 
(рис.1 і 2). На проміжку 7<n1<8,2, як уже від-
значалося вище, мають місце впорядковані ква-
зістаціонарні стани системи з малими значен-
нями λm та DH. 

а)  б)  в)  

г)  д)  е)  

Рис.2. Еволюція фазового портрету ФАПЧ в залежності від величини параметра n1: 0,25 (а), 1,8 (б), 2,6989 (в),  
           7,0 (г), 7,3 (д), 8,1943 (е). 
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а)       
 

б)       
 

в)       
 

Рис. 3. Залежність хаусдорфівської розмірності DH та максимального ляпуновського показника λ
m від величини 

параметра n1 при різних значеннях γП: а – 0,3, б – 0,78, в – 0,99. 

Особливо слід підкреслити, що системі ФАПЧ 
з фільтром третього порядку у колі керування, 
як це видно з наведених результатів, не притама-
нна переміжність впорядкованих та хаотичних 
станів, що характерно для системи ФАПЧ з 
фільтром другого порядку [9]. Це, на нашу дум-
ку, можна пояснити тим, що в системі ФАПЧ з 
фільтром третього порядку відбувається гасін-
ня нестійкостей за рахунок утворення нового (в 
порівнянні з ФАПЧ з фільтром другого поряд-
ку) типу квазінейтральних хвиль. 

Робота виконана при частковій підтримці 
Державного Фонду фундаментальних дослід-
жень Міннауки України (проект 2.4/745). 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИПОВЕРХНЕВИХ ШАРІВ КРЕМНІЮ 
ПІСЛЯ ІМПЛАНТАЦІЇ ІОНАМИ ФОСФОРУ 

Проведені дослідження структурних змін у приповерхневих шарах монокристалічного 
кремнію в процесі формування прихованих під поверхнею аморфізованих шарів. Встановлено, 
що імплантація іонів фосфору з енергією 180 кеВ і дозою порядку 1015 іон/cм2 і наступний ко-
роткочасний температурний відпал при Т=500°С викликають значні структурні зміни в припо-
верхневих областях. Для структур, сформованих таким чином, характерна наявність значних 
напруг у напрямку, перпендикулярному границі розділу. 

Researches of structural changes in subsurface layers of Si single crystals during formation amor-
phous layers hidden under the surface are carried out. Is established, that phosphorus ion (with 180 
keV energy and doze of the order 1015 ion/cm2) implantation and subsequent short-term temperature 
annealing at T=500°C are caused great structural changes in subsurface areas. The great strains in di-
rection perpendicular to interface are characteristic of structures formed in this way. 

У даній роботі об’єктом рентгенодифракцій-
них досліджень є монокристали кремнію після 
іонної імплантації фосфором. Енергія опромінен-
ня – 180 кеВ, доза - 8⋅1014 іон/см-2. Опромінення 
проведене на НВО "КВАРЦ" з використанням 
установки "Везувій". Всі зразки після фінішної 
хіміко-механічної обробки мали вигляд плоско-
паралельних пластин з орієнтацією робочої по-
верхні {100} (ρ∼2-2,5 Ом/см, t=250 мкм). Мак-
симальна кутова розорієнтація між вхідною і 
кристалографічною (100) площинами в напрямку 
базового зрізу [110] не перевищувала 50 кут.мін. 
Для даних пластин характерна наявність згину 
атомних площин складної форми із значеннями 
радіуса на окремих ділянках від 200 до 800 м. 

Для практичного застосування іонної імплан-
тації дуже важливо мати достатньо точну інфор-
мацію про типи дефектів і ступінь аморфізації у 
кристалі безпосередньо після іонного проник-
нення при кімнатній температурі, а також після 
відпалу [1,2]. Тому, для виявлення напруг, що 
виникають в об’ємі і у приповерхневих шарах 
кремнію після імплантації і наступного відпалу, 
були використані різні рентгенівські дифрак-
ційні методи. Отримані результати на рис.1-5 
демонструють структурні зміни у приповерхне-
вих шарах опромінених кристалів, що супро-
воджуються утворенням активної гетерограниці. 
Вона вносить значні напруги у приповерхневі 
шари кристалу. Обумовлено це тим, що під час  

іонної імплантації, у приповерхневих шарах 
кристалу утворюються термодинамічно нерівно-
важні структурні недосконалості різного типу 
[1-4]. При даних енергії та дозі іонів зростає 
ймовірність утворення дефектів у наступній по-
слідовності: атоми в міжвузольних положеннях, 
вакансії, пари Френкеля, комплекси та скупчен-
ня вакансій і міжвузольних атомів, дислокаційні 
петлі, розупорядковані області, аморфізовані ша-
ри. Якісні топографічні результати (рис.1) до-
повнюють кількісні, одержані із залежностей 
напівширин кривих гойдання (рис.3) та розподі-
лів інтенсивності IR(x) по основі палатки Бор-
мана (рис.4). Аналіз отриманих даних від неоп-
роміненої і опроміненої половин пластини дає 
таку картину: починаючи з Λ=1 мкм в опромі-
неній половині поступово збільшується напів-
ширина кривої гойдання (в середньому на 15-
20%), а при Λ∼0,5 мкм дифракційне відбивання 
подавлюється повністю. На "хвостах" кривих 
гойдання з’являється значне дифузне розсіяння. 
В цілому зростає інтегральна відбиваюча здат-
ність кристалу. Величина максимальної інтен-
сивності відбивання у точному положенні диф- 
ракції зменшується в середньому на 10-15% 
(рис.3). Така поведінка названих параметрів 
структурної досконалості свідчить про виник-
нення у поверхневих шарах як локальних, так і 
протяжних полів деформацій, що є наслідком 
пошкодження приповерхневих шарів у процесі 
іонної імплантації. 



Дослідження приповерхневих шарів кремнію 

                           

а) б) в) г) 

                           

з) ж)е)д) 

Рис.1. Рентгенівські топограми, отримані в косонесиметричній схемі до відпалу (a; б), після відпалу (в-з):  
Λ=0,74 мкм (а), Λ=0,5 мкм (б), Λ=0,65 мкм (в), Λ=0,44 мкм (г). Кристал №2 (в,г), №3 (д, е); №4 (ж, з).  
Вхідна поверхня (001). Відбивання (331) СоКα. ×10. 

            

а) б) 

Рис.2. Високороздільна електронно-растрова мікроскопія [3]. Зображення границь розділу поверхневий крис-
талічний шар – аморфізований шар – матриця до відпалу (а), після відпалу tв=6 хв. (б). 
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Рис.3. Залежності напівширин кривих гойдання та значень максимальної інтенсивності в точному положенні 
відбивання для кристалів №1-№4 від відстані до границі розділу опроміненої (а) і неопроміненої частин (б) по-
верхні. Симетричне відбивання (400) CuKα. Схема ДКС - (n, -n). 
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Рис.4. Профілі просторового розподілу інтеграль-
ної інтенсивності IR(х) після відпалу tв=6 хв. (а), 
tв=15 хв. (б), tв=30 хв. (в). 
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Рис.5. Відтворені профілі розподілу деформацій - 
пунктирна лінія та порушень - суцільна крива. 

Для кількісного аналізу кривих гойдання ви-
користано метод, що базується на Фур’є–аналізі 
[4]. Це дозволило обчислити ефективну товщину 
порушеного шару Lеф, величини середньої де-
формації кристалічної гратки ( dd /∆=ε )  і серед-
ньоквадратичної деформації. При імплантацій-
ному формуванні аморфних шарів, схованих під 
поверхнею, ефективна глибина локалізації знач-
них пошкоджень знаходиться в границях від 0,5 
до 0,6 мкм. Це майже в два рази перевищує дов-
жину вільного пробігу іонів фосфору при таких 
енергіях і дозах. Область пружних деформацій 
простягається на глибину до 1,1-1,5 мкм.  
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а)

Максимальна величина деформації деформо-
ваного шару становить ∼3,6⋅10-3. Радіаційні де-
фекти в перехідній кристалічній області, що ле-
жить під аморфізованим шаром, обумовлюють 
появу в ній позитивних деформацій гратки з 
величиною ε∼3÷5⋅10-4. Товщина аморфізованого 
шару становить ∼0,3 мкм, а товщина перехід-
ного шару між аморфною областю і кристалом 
∼0,2-0,4 мкм. Величина фактора Дебая–Валера 
L для відбивань (400) і (800) МоКα змінюється 
в межах від 5,4⋅10-2 до 1,1⋅10-1, параметр дифуз-
них втрат µd - від 2,8 до 5,7. Це еквівалентно 
наявності кластерних утворень розмірами по-
рядка R=10-6 cм при концентрації дислокацій-
них петель СL∼1012 ÷ 1013см-2. 

б)

в)

Після іонного бомбардування поверхневі ша-
ри кристалу знаходяться в структурно метаста-
більному стані. Тому для переведення домішки 
фосфору в більш стійкий стан проводився пост-
імплантаційний відпал при Т=500°С. 
Рентгенодифракційні дослідження впливу три-

валості відпалу на границі розділу поверхня – 
імплантований шар - матриця свідчать про нас-
тупне. Структурна релаксація в схованому під 
поверхнею шарі приводить до мезоскопічної 
неоднорідності розподілу напруг, і як наслідок, 
до локального збільшення внутрішніх напруг. 
При цьому спостерігається істотна відмінність 
у розподілах напруг нормально і паралельно до 
гетерограниці.  

У відпалених приповерхневих шарах крем-
нію виявлені значні напруги в напрямку, пер-
пендикулярному границі розділу, величина яких 
змінюється від ε∼3,1 10-3 при часі відпалу tв=6 хв 
до ε∼6 10-3 при tв=30 хв. Значення фактора Де-
бая-Валера L зростає від 1,67⋅10-2 до 4,6⋅10-2 
для відбивання (400) МоКα. Спостерігається тен-
денція до збільшення розміру дислокаційних 
петель і зменшення їх густини із зростанням 
часу відпалу: при tв=6 хв - CL=1,5⋅1011 см-2, 
R=20 нм і при tв=30 хв - СL=1,5⋅1010см-2, R=50нм. 
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Зазначимо, що при R=10-4 cм СL=103÷104 см-2. 
Слід звернути увагу на значний вплив пруж-

них деформацій на формування кривих гойдан-
ня і просторових розподілів інтенсивності. Такий 
вплив можна пояснити, припускаючи, що про-
цес перебудови дефектів не атомарний, а колек-
тивний, тобто одночасно в акті перебудови бере 
участь достатньо велике число елементарних 
дефектів і атомів кристалу. Завдяки цьому про-
цес структурної перебудови поширюється на  
значні відстані від границі розділу ∼1,3-1,5 мкм. 
Дійсно, якщо тривалість процесу відпалу клас-
тера менша, ніж час, на протязі якого встигає 
відбутись деформаційний відгук кристалу на 
перебудову кожного дефекту в середині кла-
стера, то це може стимулювати розпад мілких 
кластерів з наступною коагуляцією точкових 
дефектів в більш крупні кластери [3]. 

Статичні пружні напруги можуть суттєвим 
чином впливати на швидкість процесу струк-
турної перебудови дефектів в кремнії. Їх роль 
проявляється в процесі формування залишкової 
дефектності імплантованого шару під час опро-
мінення в місцях просторової неоднорідності 
механічних напруг в кристалі. Саме в цих облас-
тях на топограмах спостерігаються найбільше 
спотворення і розмиття дифракційних рефлек-
сів, зростання напівширини кривої гойдання, 
трансформація форми просторових розподілів 
інтенсивності і значний приріст дифузного фо-
ну (рис.4). 

На основі розробленої методики в рамках кі-
нематичної теорії розсіяння рентгенівських про-
менів проведено комп’ютерні моделювання роз-
поділу деформацій, які виникають при іонній 
імплантації. По заданому розподілу деформацій 
розрахована крива гойдання рентгенівських про- 
менів, яка порівнюється з експериментальною 
кривою гойдання [8]. Шляхом функціонального 
задання профілю деформацій і порушень та оп-
тимізації їх параметрів проводиться комп’ю-
терне моделювання експериментальних і теоре-
тичних кривих гойдання до отримання задовіль-
ного їх співпадання. 

Розподіл пружних деформацій  і 
порушень W(z) задається у вигляді 

dzd /)(∆

( )
































 −
−⋅

≤≤
∆

≤>
∆





















 −
−⋅

=
∆

1

2

4

1
2

155

15

2

3

1
2

при
2

exp

iпри 

 i ,при
2

exp

x>z    
x
xzx

xz    x
d
d                                     x

xz  x
d
d     

x
xzx

d
zd  

( )



































 −
−⋅

≤≤





















 −
−⋅

=

6

2

3

6

61010

10

2

4

1
7

при
2

exp

iпри 

при
2

exp

x>z       
x
xz

x

xz     xW                                     x

x>z     
x

xzx

zW

7

 

(2)
Всі параметри у співвідношеннях (1) і (2), за 

виключенням x2, x5, x7, x10, задані через екс-
тинкційну довжину Λ. Відзначимо, що у косоне-
симетричному випадку дифракції, на відміну 
від звичайного, екстинкційна довжина може 
змінюватись плавно більше ніж на два порядки, 
тобто, може значно перевищувати або бути 
співрозмірною з ефективною довжиною зміни 
деформацій в приповерхневих шарах [5-8]. 

Експериментальні криві гойдання отримува-
лись на двокристальному спектрометрі в косо-
несиметричній схемі дифракції з використанням 
(331) CoКα-випромінювання. В цілому, відтво-
рений профіль деформацій і порушень (рис.5) в 
Si, імплантованому Р+, не є симетричним. Спос-
терігається задовільне співпадання теоретичних 
і експериментальних кривих гойдання - макси-
мальна розбіжність не перевищує 10%. 

Таким чином, комбіноване використання то-
пографічних і дифрактометричних методів дає 
можливість досліджувати структурні зміни і 
розподіли напруг, що виникають при цьому в 
приповерхневих шарах монокристалічного 
кремнію при формуванні з допомогою іонної 
імплантації прихованих границь розділу. 
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ДИФРАКЦІЙНІ ЗОБРАЖЕННЯ МІКРОДЕФЕКТІВ НА СЕКЦІЙНИХ 
ТОПОГРАМАХ В АКУСТИЧНО ЗБУДЖЕНОМУ КРИСТАЛІ 

На основі чисельного розв'язку системи рівнянь Такагі досліджено вплив параметрів попе-
речної ультразвукової хвилі на формування дифракційного контрасту мікродефектів на секційних 
топограмах, а також на інтегральні характеристики структурної досконалості реальних кристалів. 

The influence of ultrasonic cross wave on the formation of the diffraction microdefect's images on sec-
tion topograms, as well as on integral characteristics of real crystal structural imperfection are investigated. 
The research was carried out on the basis of numerical solution algorithm of Takagi equations. 

На даний час проведено досить багато експе-
риментальних і теоретичних робіт по дифракто-
метрії і топографії акустично збуджених крис-
талів з мікродефектами, в яких ультразвукове 
деформаційне поле використовувалось для роз-
ділення когерентної і дифузної складових роз-
сіяння [1-8]. Це дозволило оцінити як розміри, 
так і концентрацію точкових дефектів у криста-
лах Si після відпалу. 

Метою даної роботи є дослідження впливу 
параметрів ультразвуку, як своєрідного зонду, 
на підсилення дифракційного контрасту і на 
збільшення розмірів дифракційної області про-
явлення мікродефектів, які є невидимими у зви-
чайних умовах експерименту. Такі дослідження 
важливі з огляду на вивчення впливу комбіно-
ваних спотворень структури (короткодіючі поля 
деформацій від мікродефектів і макроскопічні 
пружні деформації від ультразвуку) на дина-
мічне розсіяння рентгенівських променів. 

Рівняння, що описують динамічне розсіяння 
рентгенівських променів у реальних кристалах 
є гіперболічними рівняннями в часткових похід-
них [9]. При наявності в кристалі неодноріднос-
тей у вигляді локальних чи розподілених в об’ємі 
пружних деформацій характер рентгенівського 
хвильового поля, що розповсюджується у пло-
щині розсіяння, можна описати рівняннями 
Такагі, які в прямокутній системі координат 
{x,y,z} мають вигляд [10]: 
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де D0 і Dh - амплітуди заломленої і дифрагованої 
хвиль, =kx/sinθ, x~ z~ =kz/cosθ - безрозмірні коор-
динати, k – модуль хвильового вектору падаю-
чої на кристал хвилі, hχ - коефіцієнти Фур’є- 
поляризуємості, θ - кут Брега, 
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функція розподілу локальних розорієнтацій, α0 - 
відхилення від точного брегівського положення, 
H
r

 - вектор дифракції, U )(rr
r

 - вектор зміщення 
атомних площин, С - фактор поляризації. 

У випадку одномірного акустичного поля [1]: 
( )0,0),|cos(|0 ψ+= zkUUU s ,         (2) 

де ψ=0 або π/2, ks. – хвильовий вектор акустичної 
хвилі. Враховуючи (2) для αu( rr ) отримаємо 
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У загальному випадку система рівнянь (1) не 
має аналітичного розв'язку. Тому використову-
ються чисельні методи розв'язку диференцій-
них рівнянь. Принцип чисельного розрахунку 
полягає у рішенні задачі Коші для рівнянь в ча-
сткових похідних першого порядку. На даний 
час найбільш розповсюдженим є метод похідної 
на половині кроку інтегрування [10].  

Моделювання проводились при наступних 
концентраціях мікродефектів: n=6,2⋅105 см-3 – 
розподілених у певному порядку в різних пло-
щинах розсіяння і n=2.5⋅107 см-3 - хаотично роз-
поділених по кристалу. Такий вибір кількості і 
розміщення мікродефектів мав на меті створити 
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найбільш сприятливі умови для дослідження 
механізмів впливу параметрів ультразвукової 
хвилі на формування дифракційних зображень і 
на відбивну здатність кристалу. Товщина крис-
талу t=300 мкм. Орієнтація вхідної поверхні 
(001), відбивання (220) і (440) МоКα і CuKα- 
випромінювання. Включення задаються сферич-
но симетричним пружним полем із зміщенням 
у вигляді: 

r
r

C
ru v rrr

3)( =  ,                          (4) 

де Сv - параметр деформації, який пропорційний 
об’єму когерентного сферичного включення. 

Дослідження проводились в трьох областях 
довжин ультразвукового поля: довгохвильовій 
(λ>λрез), резонансній (λрез=λ) і короткохвильо-
вій (λ<λрез). 

Сумарне розорієнтаційне поле в цьому випад-
ку матиме вигляд: 

mur α−α−α=α 0)(r ,                (5) 
де αm, αu - функції локальних розорієнтацій для 
мікродефектів і акустичного поля.  

Резонансна ультразвукова дія, як слідує із 
секційних топограм рис.1-4 і відповідних просто-
рових розподілів Іh(х), cуттєвим чином впливає 
не тільки на контраст (значно зростає видність), 
але й на розміри дифракційної області (збільшу-
ється приблизно на 10-20%) як при µt=0,44 
(рис.1а), так і при µt=4,4 (рис.3а) за рахунок 
подавлення фону і когерентної складової розсі-
яння. Тому тут вбільш повній мірі проявля-
ються динамічна і кінематична складові зобра-
ження [6-8]. Збільшення амплітуди ультразвуку 
викликає, як видно з топограми рис.1в, не тільки 
розширення дифракційної області зображення 
мікродефекту (другого знизу) перпендикулярно 
вектору дифракції, але й проявляє його тонку 
структуру, зображення якої буквально пронизує 
центральну екстинкційну смугу. Поява цієї сму-
ги обумовлена осцилюючою залежністю пері-
оду хвильового рентгенівського поля від амплі-
туди ультразвуку [1]. Аналогічна структура 
зображення також добре спостерігається і для 
мікродефекту (третього знизу), який був до того 
малопомітним. Аналогічна картина має місце і 
для кристалу проміжної товщини (рис.3в), де 
значне подавлення інтенсивності спостеріга-
ється в центрі топограми. Тут тонка структура 
зображення виявляється у вигляді осцилюючого 
чорно-білого контрасту по ширині проміжної 
області розсіяння. Це пояснюється багатохви-

льовим характером взаємодії хвильових полів, 
які розповсюджуються в кристалі поза мікро-
дефектами і хвильовими полями, народженими 
на них. Внаслідок цього відбуваються різнома-
нітні трансформації динамічної частини зобра-
ження. При цьому, ефект підсилення дифрак-
ційного контрасту суттєво різний для мікро-
дефектів, які знаходяться на різних глибинах в 
кристалі. Наприклад, ті мікродефекти, які знахо-
дяться біля вхідної поверхні кристалу і є майже 
непомітними (рис.2е, 4е) на топограмах при 
ультразвуковому збудженні кристалу стають 
значно контрастнішими (рис.2б, 4б - в центрі 
топограм). 

Аналіз впливу довго- і короткохвильової 
областей ультразвукових коливань на форму-
вання дифракційного контрасту мікродефектів 
не виявляє значних трансформацій зображення. 
В цілому спостерігається подавлення динамічної 
складової зображення. І тільки для мікродефек-
тів, які попадають в пучність рентгенівського і 
ультразвукового поля спостерігається характер-
ний смугастий контраст в проміжній області 
зображення (рис.1д, ж). Таке зображення обу-
мовлене накладанням екстинкційних контурів на 
проміжне зображення мікродефекту. 

Для кількісних оцінок структурної доскона-
лості кристалів, як відомо, використовують аналіз 
просторових розподілів Іh(х) інтегральної від-
биваючої здатності кристалу, а також амплітуд-
ної залежності Іh(U). Їх аналіз дає можливість 
вирішувати так звану пряму задачу рентгенів-
ської дифракційної оптики - визначати тип, роз-
міри і концентрацію мікродефектів [2-4]. 

Як випливає з амплітудної залежності Іh(U) 
на рис.5 наявність в кристалі мікродефектів по-
давлює рентгеноакустичну взаємодію – змен-
шується глибина провалу в центрі просторово-
го розподілу. Для розв'язання прямої рентгено-
дифракційної задачі проаналізуємо залежність 
інтегральної відбиваючої здатності кристалу від 
амплітуди ультразвуку на рис.5. Для цього вико-
ристаємо співвідношення роботи [2]. Це дасть 
змогу розділити вклади дифузної і когеретної 
складових розсіяння і таким чином визначити 
інтегральні характеристики структурної доско-
налості кристалу: фактор Дебая-Валера L і кое-
фіцієнт додаткових втрат енергії при дифузному 
розсіянні на дефектах µd Згідно роботи [5] інте-
гральна інтенсивність є сумою когерентної і 
дифузної складових: Ih=IB+ID. Збудження в крис-
талі ультразвукових коливань приводить до 
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Рис. 1. Секційні топограми в акустично збудженому 
кристалі з мікродефектами (n=6,2⋅105 см—3), µt=0,44: 
U0=0 (а), U0=10-10 см (б, г, е), U0=5⋅10-10 см (в, д, є). 
λ=λs (б,в), λ=3λs (г,д), λ=0,5λs, (е,є). 

  

  
  

  
  

  
  

 

Рис.2. Секційні топограми в акустично збудженому 
кристалі з мікродефектами (n=2,7⋅107 см—3), µt=0,44: 
U0=0 (а), U0=10-10 см (б, г, е), U0=5⋅10-10 см (в, д, є). 
λ=λs (б,в), λ=3λs (г,д), λ=0,5λs, (е,є). 

а)

а)
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Рис. 3. Секційні топограми в акустично збудженому 
кристалі з мікродефектами (n=6,2⋅105 см—3), µt=4,3: 
U0=0 (а), U0=10-10 см (б, г, е), U0=5⋅10-10 см (в, д, є). 
λ=λs (б,в), λ=3λs (г,д), λ=0,5λs, (е,є). 

 

  

  
  

  
  

  
  

 

Рис. 4 Секційні топограми в акустично збудженому 
кристалі з мікродефектами (n=2,5⋅107 см—3), µt=4,3: 
U0=0 (а), U0=10-10 см (б, г, е), U0=5⋅10-10 см (в, д, є). 
λ=λs (б,в), λ=3λs (г,д), λ=0,5λs, (е,є). 
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подавлення аномального проходження [1]. Фор-
мально пригнічення ефекту Бормана можна 
описати заміною інтерференційного коефіцієнта 
µі поглинання на нормальний µ. Якщо товщина 
кристалу незначна (µt∼3), то фактор поглинання 
не дуже великий, і інтенсивність при подавле-
ному ефекті Бормана має суттєву величину, хоча 
значно меншу, ніж при відсутності ультразвуку. 
Це слідує з кривих рис.5. Починаючи з деяких 
значень амплітуди ультразвуку інтенсивність 
Ih(U) осцилює і повільно росте. Це явище по-
в’язане із збільшенням структурних факторів 
сателітів і характерне для тонкого кристалу [1], 
коли пригнічення ефекту Бормана не суттєве. 

Для слабо спотвореного, достатньо товстого 
кристалу інтенсивність когерентної компоненти 
розсіювання IB в центральній дельті Бормана 
може бути представлена, згідно [2] у вигляді: 

zt
B ee

t
sII i −

πσ

γµ−∑ θ∆
θ

=
,

/0
sin24

 ,      (6) 

де I0 - інтенсивність первинного променя, s - 
ширина вхідного вікна детектора, ∆θ=d/Λ, d – 
міжплощинна відстань, Λ - екстинкційна довжи-
на, µi=µ(1-Cεe-L) - інтерференційний коефіцієнт 
поглинання, , z=µd t/γ, γ=cosθ.  ihi 0/χχ=ε

Наявність в кристалі дефектів враховується 
в (6) множником e-z, який описує додаткові 
втрати енергії рентгенівських променів при 
дифузному розсіянні на дефектах, а також вве-
денням в µi статичного фактора Дебая-Валера 
e-L. Досить детальні дослідження впливу струк-
турних дефектів на величину µi проведені в ро-
боті [5]. Відповідна дифузна складова інтенсив-
ності, що попадає у вікно детектора представ-
ляється наступним чином: 

θ= sin2/0 tsRII DD , 

zeetLQR zh
D /)1()/(2 −− −γ= ,          (7) 

де Q – кінематична відбивна здатність кристалу, 
h=µt/γ. 

Зростаючу вітку залежності Іh(U) можна до-
сить задовільно апроксимувати прямою, перетин 
якої з віссю абсцис дає значення близьке до ін-
тенсивності незбудженого ідеального крис-талу 
при відсутності ефекту Бормана, тобто 

hCepItCepIpI ε−=γµε−≈∗ ~
2/~

2 ,      (8) 
де Ip – вихідна інтенсивність. Множник 2 обу-
мовлений наявністю двох хвильових полів, одне 
з яких в незбудженому ультразвуком кристалі 

аномально сильно поглинається. 
Подавлення слабким ультразвуковим полем 

когерентної складової ІB дозволяє розділити 
вклади в інтегральну інтенсивність Іh, так як 
дифузне розсіяння при не великих рівнях погли-
нання носить, в основному, кінематичний харак-
тер [4]. Тоді амплітудна залежність для слабо 
спотвореного кристалу подібна для такої в 
ідеальному кристалі: 

DIhCeBIdI +∑
πσ

ε−=∗
,

~
.           (9) 

При характерних значеннях L i µd інтенсив-
ність когерентного розсіяння зменшується в 
основному внаслідок впливу фактора e-z≈1, в 
той же час інтенсивність дифузного розсіяння 
залежить тільки від фактора L. 

Залежність Ip(U) для досконалого кристалу, 
як правило, отримують розрахунковим шляхом 
а в роботі [4] розроблено метод, який дозволяє 
без втрати інформативності обмежитися тільки 
виміром однієї амплітудної залежності для 
реального кристалу. Це досягається шляхом ви-
бору такого рівня поглинання (µt≈3), при якому 
дефекти практично не міняють інтенсивність 
відбивання, тобто Ip≈Id. Тоді отримаємо: 

hCe
NI

td ε−−

−γ
−=µ

21

1
ln ,  

∑
πσ

ε
−−π

Λ
ε−−

−ε−−
=

,)1(2421

2 hCeze
z

thCe

zehCeNI
L  

(10)

У співвідношеннях (10) тільки один параметр 

dIdINI ∗=  визначається експериментально, 
або в нашому випадку вираховується. 

З іншої сторони, параметри µd і L безпосе-
редньо зв’язані з концентрацією n і радіусом R 
мікродефектів наступним чином: 

2/228 Λγπ=µ LRd ; 
(11)2/3)(2/98 0HnRL β= . 

Підставляючи β0=0,01, R=2 мкм і n=6,2105 cм-3 
із співвідношення (11) отримаємо, що 
L440==1,6×10-2, а µd=4,3 см-1. 

В той же час, використовуючи рис.5 та спів-
відношення (10) отримаємо відповідні значення 
інтегральних характеристик шляхом розв'язання, 
так званої, оберненої задачі - L440=1,9×10-2, µd= 
=8,5 см-1. Відзначимо їх задовільне співпадання. 

Таким чином, вибрані певним чином пара- 
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Дифракційні  зображення  мікродефектів  на  секційних топограмах 

Іh 0,16 

0,13 

0,10 

2 0,07 

10,04 

0                  0,05              0,1                0,15               0,2          U0, Å 

Рис. 5. Амплітудні залежності Ih(U0) при Λ=λs в ідеальному кристалі (1), в кристалі з мікродефектами (2). (µt=3). 

Відбивання (440), MoKα-випромінювання. 
метри акустичної хвилі дозволяють провести 
топографічну та дифрактометричну експресну 
структурну діагностику кристалів. Це значно 
розширює можливості використання традицій-
них рентгенівських методів. При виконанні умо-
ви рентгеноакустичного резонансу в кристалі, 
спостерігається не тільки значне збільшення 
дифракційного контрасту зображень мікроде-
фектів, а також підвищується роздільна здатність 
(майже на порядок) рентгеноакустичної топо-
графії. 
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ДО  ПИТАННЯ  ПРО  МЕТАСТАБІЛЬНИЙ  СТАН  
ДИСЛОКАЦІЙНОЇ  АТМОСФЕРИ  У  БЕРИЛІЇ 

У роботі приведені результати дослідження стану дислокаційної домішкової атмосфери в 
Ве за амплітудно-кінетичними залежностями внутрішнього тертя та ефективного модуля зсуву. 
Показано, що і в умовах обмеженої дії дестабілізуючих факторів зберігається достатньо висока 
лабільність атмосфери домішок. 

In work results of researches of a condition of impurity dislocation atmosphere in beryllium on 
amplitude-kinetik dependences of internal friction and effective sheare modulus are submitted. Is 
shown, that in conditions of limited action of the destabelised factors is saved reasonably high lability 
of impurities atmosphere. 

Дослідження стану дислокаційних домішко-
вих атмосфер (дда) в інверсному Ве показали, 
що вони є досить лабільними утвореннями: під 
дією температурних та періодичних механічних 
полів йде інтенсивний перерозподіл домішок 
між дислокаційними трубками та об’ємом крис-
талу [1]. Слід також відзначити, що атоми домі-
шок у дда не стають ефективними стопорами 
для дислокацій. Спроби вияснити природу такої 
рухливості дда у Ве показали, що зміна стану 
домішкових атмосфер залежить від кількох де-
стабілізуючих факторів, які не можна не врахо-
вувати. Так, при нагріванні на атмосфери діють: 
а) власне термічні, б) термопружні (термоплас-
тичні) та в) періодичні механічні поля, вплив 
яких приводить до значної рухливості домішок 
в атмосфері. Перший, температурний, фактор 
викликає термоактивоване розсмоктування ат-
мосфер Коттрелла, він стає особливо дієвим у 
районі 400°С. Це область температур, де за да-
ними різних авторів знаходиться температура 
конденсації домішок Тк у Ве (370-470°С) [2]. Під 
дією термопружних (термопластичних) полів, які 
виникають внаслідок анізотропії α та χ (коефіці-
єнтів термічного розширення та лінійного стис-
кування), повинен суттєво змінюватись стан дда 
і самої дислокаційної системи, оскільки термічні 
напруги σт досягають ~180 МПа при нагріванні 
до 400°С і при звичайно використовуваних 
швидкостях нагрівання та охолодження ~4 град/ 
хвилину не встигають релаксувати [3]. Вплив 
зовнішніх періодичних механічних полів вияв-
ляється найбільш контрольованим, оскільки ви-
значається вибором методики досліджень та 

області використовуваних деформацій, але ми 
розуміємо, що повністю уникнути дії цього фак-
тору нам не вдасться, більше того, самі кінетичні 
дослідження базуються на обов’язковій дії мето-
ду вимірювань на стан дислокаційно-домішкової 
системи матеріалу. Всі ці фактори діють при 
нагріванні берилію. 

Виходячи із сказаного, нами були проведені 
дослідження ізотермічних амплітудних та кіне-
тичних залежностей внутрішнього тертя (ВТ) та 
ефективного модуля зсуву (Gеф) в інверсному Ве 
при охолодженні системи для виявлення харак-
теру поведінки дда в умовах обмеженої дії тем-
пературного та термопластичного дестабілізу-
ючих факторів. 

Результати проведених досліджень представ-
лені на рис. 1-3. 

Часові залежності ВТ та Gеф виміряні одразу 
ж після АЗВТ та АЗGеф. Нагадаємо також, що 
завдяки інверсному стану берилію при охолод-
женні спостерігається сильне "розм’якшування" 
ефективного модуля зсуву [1,4]. Як видно з 
рис.1а-3а, нестійкість дда у Ве при охолодженні 
проявляється ще більше - всі петлі амплітудних 
залежностей незамкнуті. В той же час, саме вимі-
рювання АЗВТ та АЗGеф при 380, 320 та ~120°C 
менше впливає на приріст як модуля, так і ве-
личини поглинання пружньої енергії. Очевидно, 
при сильному "розм’якшуванні" Gеф додаткова 
деформація від вимірювання АЗВТ та АЗGеф 
менш дієва, ніж при нагріванні. Нижче 200°С 
спостерігається неухильне зростання ефектив-
ного модуля і практичне співпадання кінцевих  
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До  питання  про  метастабільний  стан дислокаційної  атмосфери в берилії 

f2, c-2 f2, c-2 Q-1 ⋅104 Q-1 ⋅104
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Рис.1 Амплітудно-кінетичні залежності внутрішнього тертя та Gеф, в МТБК Ве при 380°С: а) амплітудні залеж-
ності ВТ (1,2) та f 2 (1’,2’), пропорційного Gеф; б) часові залежності Gеф (1) та внутрішнього тертя (2). 
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Рис. 2. Амплітудні (а) та часові (б) залежності ВТ та Gеф в МТБК Ве при 320°С. Цифри біля кривих означають те 
ж, що і на рис.1а та 1б відповідно. 
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Рис. 3. Те ж саме, що на рис.2 при 120°С. 
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значень Gеф з початковими. Цей факт свідчить 
про те, що в даному інтервалі температур відбу-
вається суттєвий перерозподіл домішкових 
атомів в дда, в результаті якого значна їх доля 
осідає в ядрах дислокаційних трубок і приво-
дить до ефективного закріплення дислокацій. 
Більш детальний аналіз АЗВТ при 380, 320 та 
~120°C показує, що між Q-1 та Gеф, на відміну 
від нагрівання, спостерігається нормальне спів-
відношення: деякому підвищенню ВТ відповідає 
падіння Gеф. Таку поведінку вказаних величин 
можна пояснити переходом домішкових атомів 
з дислокаційних трубок назовні (в об’єм крис-
талу). Збільшення деформації веде до більшого 
прогинання дислокційних сегментів, які ков-
заючи в об’ємі зерна та зустрічаючи домішкові 
атоми знову закріплюються ними, як наслідок - 
тертя падає, а модуль росте. Зростання модуля 
свідчить про те, що домішкові атоми досягають 
таки дислокаційних трубок і зменшують дисло-
каційну частину деформації. Однак через низьку 
енергію зв’язку атомів з дислокаціями в Ве [5], 
при зменшенні амплітуди деформації дислока-
ційні петлі стягуються і зриваються з закріплю-
ючих атомів, в результаті чого тертя зростає 
(рис.1а,2а), а значення динамічного модуля зсуву 
різко падає, вказуючи на зростання дислока-
ційної рухливості. Порівнюючи криві 1 та 2 цих 
рисунків бачимо, що початкове та кінцеве зна-
чення фону ВТ сильно відрізняються. Цей факт 
свідчить про звільнення більшої частини дисло-
каційних сегментів від домішок в процесі повер-
нення ВТ. Однак чи домішки при цьому покину-
ли дислокації, продифундувавши в об’єм крис-
талу, чи промігрували під дією прикладених на-
пруг до вузлів дислокаційної сітки можна буде 
з’ясувати лише дослідивши часові залежності 
ВТ та Gеф [6] (рис.2б). Характер залежності Q-1(t) 
свідчить про те, що лише частина домішок була 
захоплена дислокацією при зменшенні зовніш-
ньої напруги: кінцеве значення фону ВТ, що 
встановилось в результаті "старіння" при 320°С 
на протязі 40 хвилин і початкове відрізняється 
більше ніж на 20 %. 

Пониження температури стабілізує дислока-
ційну атмосферу в Ве: деформація зразка в тій 
же області амплітуд, що і при 320°С приводить 
лише до незначного незамикання кривих Q-1(γ), 
яке починає проявлятись не одразу ж після 
зменшення зовнішньої вимушуючої сили, а лише 
при γ<7⋅10-5 (рис.3а). Відсутність часових залеж-
ностей в поглинанні пружної енергії, та слабкий 
ріст ефективного модуля свідчать про поступове 
завершення процесів стабілізації дда в Ве в цьо-
му інтервалі температур, однак велике значення 
∂f 2/∂γ для кривих f2(γ) підтверджує нестійкий 
характер такої стабільності.  

Таким чином, проведені експерименти пока-
зують, що дислокаційні домішкові атмофери в 
берилії продовжують залишатись достатньо мін-
ливими, незважаючи на те, що кількість дестабі-
лізуючих ці утворення факторів стала меншою. 
Очевидно лабільність дда пов’язана зі зміною 
фундаментальних властивостей берилію в до-
сліджуваній області температур.  
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ГЕНЕРАЦІЙНО-РЕКОМБІНАЦІЙНІ,  ТУНЕЛЬНІ  І  ЛАВИННІ  
ПРОЦЕСИ  У  p-n  ПЕРЕХОДАХ  НА  ОСНОВІ  HgMnTe 

Представлено результати дослідження n+- p-- p діодних структур, одержаних методом іон-
ного травлення р−Hg1-xMnxTe (х=0,09). Аналізуються механізми прямого і оберненого струмів, 
роль генераційно-рекомбінаційних, тунельних і лавинних процесів. Знайдено основні парамет-
ри, що визначають характеристики досліджуваних діодних структур. 

Study of n+- p-- p diode structures obtained by ion etching p−Hg1-xMnxTe (x=0,09) is presented. 
Mechanisms of forward and reverse currents, contributions of generation and recombination, tunnel-
ing and avalanche processes are analyzed. Parameters determined characteristics of the diode struc-
tures have been found. 

Впродовж останнього десятиріччя у зв’язку 
з відомими недоліками Hg1-xCdxTe (КРТ) про-
довжується інтенсивний пошук альтернативних 
матеріалів для детекторів інфрачервоного ви-
промінювання. В ряді робіт доведена можли-
вість створення для спектральних областей 3-5 
і 8-13 мкм конкурентноздатних фотодіодів на 
основі Hg1-xMnxTe (MРТ) - сполуки, яка приваб-
лює спеціалістів можливістю покращення (у 
порівнянні з КРТ) стабільності структури крис-
талу (епітаксійного шару), його поверхні і меж 
поділу, послаблення впливу розупорядкування 
гратки на властивості як самого матеріалу, так і 
приладів на його основі [1]. Діодні структури у 
МРТ звичайно створюють відпалом кристалу p-
типу провідності в насиченій парі ртуті [2,3], 
або методом іонної імплантації з наступним 
відпалом зразків [1]. 

У даній роботі приводяться результати 
дослідження електричних властивостей діодних 
структур з p-n переходами, одержаних методом 
іонного реактивного травлення МРТ. 

 
1. Зразки 

 
Для виготовлення діодів використовувались 

монокристали Hg1-xMnxTe р-типу провідності з 
концентрацією дірок (1-3)⋅1016 см-3 (77 К), виро-
щені модифікованим методом вертикальної зон-
ної плавки. Пластини товщиною 0,8-1 мм, вирі-
зані із злитка діаметром 15 мм, шліфувались і 

полірувались, після чого проводилась їх хімічна 
обробка у бром-метанолі і ретельне промивання 
у деіонізованій воді. Ділянки різкого зростання 
коефіцієнта поглинання, знайденого з кривих 
оптичного пропускання пластин, вказують на 
те, що ширина забороненої зони сполуки при 
300 К знаходиться у межах Eg=0,14±0,003 еВ, 
що відповідає х=0,09 і Eg ≅0,09 еВ при 77 К [1]. 
Край власного поглинання такого напівпровід-
ника відповідає довжині хвилі 13-14 мкм, тобто 
спектральний діапазон детектора на його основі 
перекриває обидва "вікна" в атмосфері - як 3- 
-5 мкм, так і 8-13 мкм. 

Діодна структура у кристалах МРТ створю-
валась бомбардуванням іонами Ar+ (іонне трав-
лення) протягом 2-2,5 хвилин при прискорю-
ючій напрузі у межах 500-1000 В. Така техноло-
гія, перенесена з КРТ на МРТ [4, 5], приваблива 
тим, що на відміну від іонної імплантації, яка 
проводиться при значно більших прискорюю-
чих напругах (50-250 кВ), у кристалічній гратці 
не продукуються пошкодження і тому відпал 
зразка після імплантації не потрібен. При іонно-
му травленні на поверхні кристалу виникає над-
лишок атомів ртуті, які дифундують в його об’єм, 
заповнюючи там вакансії ртуті, які є акцептора-
ми в Hg1-xMnxTe. В результаті, здійснюється пе-
рекомпенсація акцепторів і у приповерхневому 
шарі товщиною декілька мікрон змінюється тип 
провідності. Концентрація електронів в інверто-
ваному шарі набагато перевищує концентрацію  
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Рис. 1. Структура планарних і меза фотодіодів на 
основі МРТ. 

дірок в об’ємі кристалу, тобто утворюється не-
симетричний n-p перехід. Іонне травлення до-
зволяє точно задавати розміри і концентрацію 
активних областей фотодіодної структури і оміч-
них контактів. Були виготовлені як планарні, 
так і меза структури (рис.1). 

Пасивація поверхні структур МРТ здійсню-
валась анодуванням в розчині NH4F в етилен-
гликолі при густині струму в електрохімічній 
кюветі 1-5 мА/см2. Як показали результати рент-
генівського фотоелектричного аналізу (XPS), в 
результаті цього на поверхні зразка утворю-
ється шар фторидів ртуті, марганцю і телуру, а 
також незначна кількість їх оксидів (~0,03 мкм). 
Поверх нього наносився шар ZnS (~0,3 мкм). 

Омічні контакти до n- і р-областей створю-
вались в декілька етапів. Спочатку зразок витри-
мувався 10-20 хвилин при 40-60°С в розчині 
PdCl, в результаті чого на поверхні кристалу 
осідав тонкий шар паладію. Після цього мето-
дом вакуумного розпилення поверх Pd послі-
довно наносились шар хрому (~0,005 мкм) і 
шар золота (~10 мкм). Розміри n-області скла-
дають 50×100 мкм2, проте половина її площі 
закрита омічним контактом так, що активна об-
ласть фотодіода має розміри 50×50 мкм2. Були 
виготовлені багатоелементні матриці таких фо-
тодіодів на одній підкладинці. Контроль протя-
гом декількох місяців, а також після багатора-
зового термоциклювання в межах 77-300 К, не 
виявив змін електричних параметрів зразків. 

На рис.2а приведена типова вольт-амперна 
характеристика, а на рис.2б - залежність дифе- 
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Рис. 2. Вольт-амперна характеристика I(V) і за-
лежність диференційного опору від напруги R(V) 
для Hg0,91Mn0,09Te діода при 80 К. 

ренційного опору від напруги одного з елемен-
тів такої матриці (80 К), знята на частоті 1 МГц 
і амплітуді сигналу 10 мВ.  

Як показали результати вимірювань, елемен-
ти матриці мають належні випрямляючі харак-
теристики: значення прямих струмів при напру-
зі 0,3 В лежать в межах 50-100 мкА, обернених 
при V=−0,3 В - в межах 0,5-1 мкА. Різке зрос-
тання оберненого струму (початок електрично-
го пробою) спостерігається при V>0,5-0,7 В. 
Диференційний опір при нульовому зміщенні 
для різних діодів може відрізнятись більш ніж 
на порядок, проте при значних прямих струмах 
його значення практично співпадають (470-540 
Ом). Можна припустити, що при великих стру-
мах диференційний опір діода зводиться до 
опору підкладинки, яка є спільною для всіх 
елементів. 

 
2. Механізми проходження прямого струму 

 
Для співставлення з теоретичними моделями 

на рис.3 приведена пряма вольт-амперна ха-
рактеристика одного з фотодіодів в півлога-
рифмічних координатах. Як видно, при V<0,1 В 
експериментальна залежність в таких коорди-



Генераційно-рекомбінаційні, тунельні і лавинні процеси в p-n переходах 

натах зображається прямою лінією, нахил якої 
відповідає залежності I~exp(eV/2kT). Це свідчить 
про рекомбінаційний (а не дифузійний) харак-
тер прямого струму в досліджуваних діодах.  

Відхилення від прямої лінії в області напруг 
V>0,1 В пояснюється спадом частини напруги 
на послідовно включеному опорі, який присут-
ній в діодній структурі (дивись далі).  

Струм, зумовлений рекомбінацією в області 
просторового заряду p-n переходу, при eV>>kT 
описується формулою [6, 7] 
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W1=(2εεo/e2N)1/2, s - площа діода, ni - власна кон-
центрація носіїв, τ - ефективний час життя носіїв 
в області просторового заряду, ϕo - висота бар’є-
ру в p-n переході, ε - діелектрична проникли-
вість напівпровідника, εo - електрична стала. 
Ширина області просторового заряду описуєть-
ся формулою (2) для випадку несиметричного 
переходу, причому під N мабть на увазі концен-
трацію нескомпенсованих домішок тієї області, 
яка легована слабкіше. Множник kT/(ϕo-eV) у 
формулі (1) часто опускають [2,3,8], приймаючи, 
що рекомбінація носіїв відбувається рівномірно 
по всій області просторового заряду. Насправді 
ефективна рекомбінація відбувається тільки в 
частині області просторового заряду, що й вра- 
 

 

         
 
 

Рис. 3. Пряма вольт-амперна характеристика діода 
в півлогарифмічних координатах. Штрихова лінія - 
залежність I=7⋅10-11 exp(eV/2kT) [А]. 

ховується цим множником. Наприклад, якщо 
ϕo=0,09 еВ і 300 К, то множник kT/(ϕo-eV) при 
низьких напругах менший 0,1. Тобто його вра-
хування суттєво змінює результат знаходження 
рекомбінаційного струму. 

З формул (1) і (2) слідує, що відсічка на осі 
струмів при V=0 (рис.3) зразу ж дає величину 
Iro=seniW1kT/τϕo1/2, яка в даному випадку рівна 
7⋅10−10 А. Це дає можливість знайти важливий 
для фотодіода параметр, яким є ефективний час 
життя носіїв в області просторового заряду 

roo

i
I

kTWsen
ϕ

=τ 1 .            (3) 

Приймаючи, що власна концентрація носіїв в 
Hg1-xMnxTe [1] 

)2/exp(10 2/34/314 kTETEn ggi −≈  [см-3],  (4) 
для Eg=0,09 еВ при 80 К маємо ni≈1014 см-3. 
Будемо вважати, що область просторового заря-
ду зосереджена в р-частині діодної структури і 
у виразі (2) покладемо N=p=2⋅1016 см-3. Тоді 
W1≅8⋅10-5 см/Дж1/2, а при площі діода s=5⋅10−5 
см з (3) одержуємо значення τ≅10−5 с близьке 
до часу життя носіїв в КРТ після іонного трав-
лення [4]. 

Що ж до відхилення експериментальних то-
чок від прямої лінії на рис.3 при V>0,1 В, то 
врахування опору підкладинки Rs≈500 Ом (тобто 
побудова графіка lgI від V-IRs, а не від V), не дає 
бажаного результату. Наприклад, при І=1 мкА 
спад напруги на підкладинці складає 5⋅10−4 В в 
той час, як експериментальна точка при цьому 
струмі відхиляється від прямої лінії аж на ~0,3 В. 
Отже, досліджувана діодна структура включає в 
себе область, опір якої набагато перевищує Rs. 
Цей опір напевне є нелінійним, адже горизон-
тальної ділянки на залежності R(V) (подібної 
до тієї, яка спостерігається при V>0,3 В) немає. 

I, A 
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Рис. 4 Енергетична діаграма Hg0,91Mn0,09Te діода. 
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Все це приводить до енергетичної діаграми 
діодної структури (рис.4), подібної до p-n пере-
ходів, сформованих в результаті іонної імплан-
тації в Hg1-xCdxTe [9]. Як вже згадувалось, при 
іонному травленні на поверхні кристалу МРТ 
утворюється надлишок атомів ртуті, які дифун-
дують всередину кристалу і заповнюють там 
вакансії ртуті (акцептори). Позначимо концен-
трацію вакансій ртуті в глибині кристала через 
Nа, а концентрацію продифундованих атомів 
ртуті, яка зменшується по мірі віддалення від 
поверхні кристалу, - через Nd. В тонкому шарі, 
який прилягає до поверхні кристалу, відбуваєть-
ся сильна перекомпенсація акцепторів, так що 
концентрація електронів перевищує 1018 см-3 
(n+-область). При віддалені від поверхні ком-
пенсація акцепторів послаблюється і на якійсь 
глибині від поверхні (точка х1 на рис.4) Nd стає 
меншим від суми Na і концентрації неконтро-
льованих акцепторів Nres. При подальшому від-
далені від поверхні концентрація дифундуючих 
атомів ртуті продовжує зменшуватись, але рівень 
Фермі якийсь час утримується на рівні некон-
трольованих акцепторів і, нарешті, при x>x2 про-
відність визначається вакансіями атомів ртуті. 
Таким чином, між n+- і p-областю утворюється 
відносно товста високоомна p--область. При ма-
лих прямих зміщеннях струм через таку n+- p−-p 
структуру визначається рекомбінацією в n+-p− 
переході і доки струм малий, залежність I від V 
описується формулою (2). По мірі збільшення 
струму стає помітнішим спад напруги на p−-шарі 
і наростання I з V відстає від (2). Одночасно, 
при збільшенні V зростає надбар’єрний дифу-
зійний струм електронів в p−-область. Його за-
лежність від напруги більш різка (~exp(eV/kT) в 
порівнянні з рекомбінаційним струмом і, оскіль-
ки p−-область високоомна, в результаті інжекції 
електронів її провідність помітно модулюється, 
із збільшенням напруги її опір поступово змен-
шується, аж доки не стане меншим від опору 
підкладинки Ns. 

 
3. Обернений струм 

 
При оберненому зміщенні p-n переходу струм, 

зумовлений генерацією носіїв в області просто-
рового заряду, при eV>>kT описується форму-
лою [6, 7] 

eV

EeVEWensI
o

ggi
g

−ϕ

−−

τ
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2/2/
.       (5) 

Приведена формула справедлива для генерації 
носіїв через рівні, розташовані поблизу середи-
ни забороненої зони (глибина залягання Eg/2), 
як найбільш ефективні центри генерації при 
оберненому зміщенні (як і найбільш ефективні 
центри рекомбінації - при прямому). Всі вели-
чини, що входять в (5), тепер відомі (включаючи 
час життя τ), тому на рис.5 приведено не тільки 
експериментальну залежність I(V), але й розрахо-
вану за формулою (5). Як видно, навіть при са-
мих низьких напругах формула (5) дає значення 
струмів, більш ніж на порядок менші від резуль-
татів вимірювання. При збільшенні напруги кри-
ві швидко розходяться, так що при V=−0,8 В ви-
мірюваний струм перевищує розрахований при-
близно на 5 порядків. Таким чином, обернений 
струм в досліджуваних діодах має не гене-
раційну, а іншу природу.  

Зверхлінійне зростання оберненого струму 
при збільшенні напруги властиве механізмам, 
пов’язаним з дією сильного електричного поля. 
Максимальна напруженість в несиметричному 
p-n переході рівна 2(ϕo-eV)/eW [8], звідки слі-
дує, що навіть при V=0 для ширини області 
просторового заряду W=8⋅10−5 см напруженість 
електричного поля близька до 104 В/см. Відомо, 
що дія такого сильного поля призводить до двох 
ефектів в p-n переході - тунелювання електро-
нів з валентної зони в зону провідності (можли-
во через домішкові рівні) і ударної іонізації 
атомів кристалічної гратки носіями, розігнани-
ми полем. 
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Рис.5. Обернений струм в Hg0,91Mn0,09Te діоді: 
виміряний - квадрати, розрахований за формулою 
(5) - суцільна лінія. 
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Розділити ці ефекти можна, співставляючи 
залежності струму від напруги з результатами 
фотоелектричних вимірів, що зроблено на рис.6. 
Крім кривої темнового струму, на рис.6 приведе-
на залежність фотоструму, збуджуваному інфра-
червоним опроміненням діода. Постійна величи-
на фотоструму в діапазоні напруг від 0 до -0,3 В 
означає, що всі електронно-діркові пари, гене-
ровані випромінюванням, сильне електричне по-
ле p-n переходу стрімко розводить, перешкод-
жаючи їх рекомбінації. Величина фотоструму 
за таких умов визначається числом носіїв, гене-
рованих випромінюванням в активній області 
діода в одиницю часу, і від напруги не зале-
жить. Однак це має місце доки енергія, яку 
носій одержує від електричного поля, не стане 
достатньою для ударної іонізації кристалічної 
гратки (атомів домішок) при його зіткненні з 
атомом. Утворені в результаті такого іоніза-
ційного зіткнення електрон і дірка теж беруть 
участь в формуванні фотоструму. Якщо елек-
тричне поле достатньо сильне "вторинні" елек-
трон і дірка також можуть здійснювати ударну 
іонізацію гратки і т.д. Отже, при досягненні 
носієм енергії деякого порогового значення, 
фотострум, генерований випромінюванням в p-n 
переході, починає різко зростати, що й спосте-
рігається в досліджуваних діодах при V>0,3 В. 

Очевидно, ударну іонізацію можуть здійс-
нювати також темнові носії, проте, як видно з 
рис.5, темновий струм швидко зростає з напру-
гою не тільки в області V>0,3 В, але й при 
напругах, недостатніх для помноження носіїв 
заряду (при V<0,3 В). Залишається прийняти, 

 

 
 
 

Рис.6. Залежності від напруги: темнового оберне-
ного струму Id, при інфрачервоному опроміненні 
Iir, а також фотоструму Iph. 

що таке зростання темнового струму зумовлене 
процесами тунелювання. Після переходу з ва-
лентної зони в зону провідності електрон зали-
шається в зоні дії сильного електричного поля, 
яке його прискорює. Тому тунельовані елек-
трони також можуть брати участь в процесах 
ударної іонізації. Отже, обернена гілка дослід-
жуваних діодів зумовлена тунелюванням, а при 
високих напругах має місце додаткове зростання 
струму в результаті ударної іонізації. 

Як видно з рис.6, напруга холостого ходу 
практично співпадає із значенням Eg для 
Hg0,91Mn0,09Te, що для "звичайного" p-n пере-
ходу є нереальним. Така "аномалія" поясню-
ється тим, що n+-область діодної структури є 
виродженим напівпровідником. Енергетична від-
даль рівня Фермі від дна зони провідності в 
цьому випадку рівна (h2/2mn*)(3n+/8π)2/3 і при 
me*=0,02mo, n+≥1018 см−3 більша, ніж ~0,15 еВ. 
Отже, висота бар’єру в n+-p−-p структурі поміт-
но перевищує Eg, а спостережувана величина 
напруги холостого ходу є цілком резонною. Це 
підтверджується також даними, приведеними 
на рис.2а. При значних прямих струмах кон-
тактна різниця потенціалів повністю скомпен-
сована і тому залежність I від V стає лінійною. 
Екстраполяція прямої лінії до перетину з віссю 
напруг дає значення ϕo/e, яке в даному випадку 
близьке до 0,27 В. Таким чином, рівень Фермі в 
n+-області розташований вище дна зони провід-
ності приблизно на 0,27–0,09=0,18 еВ (дивись 
рис.4), що відповідає концентрації електронів 
1,3⋅1018 см−3. 

 
Висновки 

Id, Iir, Iph, мкА  
На основі Hg1-xMnxTe методом іонного трав-

лення створено n+-p--p структури, придатні для 
детектування інфрачервоного випромінювання 
в діапазонах 3-5 і 8-13 мкм. При 80 К прямий 
струм діода визначається рекомбінацією носіїв 
в області просторового заряду, а обернений при 
малих напругах зміщення - тунелюванням. При 
підвищених обернених напругах має місце до-
даткове збільшення струму, зумовлене ударною 
іонізацією атомів кристалічної гратки швидки-
ми носіями заряду. Час життя нерівноважних 
носіїв близький до 10-5 с, диференційний опір 
при нульовому зміщенні перевищує 107 Ом при 
площі діода 5⋅10-3 мм2. 
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МЕХАНІЗМИ ЛЮМІНЕСЦЕНЦІЇ У ГЕТЕРОШАРАХ 
ТВЕРДОФАЗНОГО ЗАМІЩЕННЯ ШИРОКОЗОННИХ  ІІ-VI СПОЛУК 

Досліджена фотолюмінесценція шарів широкозонних II-VI сполук, виготовлених методом 
реакцій твердофазного заміщення. Встановлено, що у спектрах люмінесценції домінують смуги 
крайового випромінювання, які зумовлені міжзонними, екситонними, домішковими переходами 
та рекомбінацією за участю донорно-акцепторних пар. Роль кожного каналу рекомбінації визна-
чається хімічним складом гетерошару, його кристалічною структурою і умовами експерименту. 

The photoluminescence of layers wide-gap II-VI compounds, obtained by the solid phase substitu-
tion reaction, have been investigated. It is established that in spectrum of the luminescence edge radia-
tion predominating. That is due by interband, excitons, impurity states and donor-acceptor recombina-
tion. Role each of other channels is stipulated by chemical compositions, crystal structural and condi-
tions of the experiment. 

Гетеропереходи на основі широкозонних ІІ-VI 
сполук можуть бути перспективними з точки зо-
ру їх використання у напівпровідниковій опто-
електроніці [1, 2]. Головною проблемою при 
цьому є вибір технологічного методу отримання 
гетерошарів даних матеріалів, які у більшості 
випадків є активними областями гетероструктур. 
Успішне вирішення цієї задачі можливе при ви-
користанні методу реакцій твердофазного замі-
щення, який практично повністю ліквідує неуз-
годженість параметрів кристалічних граток [3,8]. 
У даній роботі досліджуються фотолюмінес-
центні властивості низки гетерошарів, створених 
зазначеним способом на монокристалічних під-
кладинках різних широкозонних ІІ-VI сполук. 
Зазначимо, що вивчення механізмів випроміню-
вальної рекомбінації дозволяє встановити енер-
гетичну структуру шарів, їх досконалість, а та-
кож контролювати вплив технологічних факто-
рів на властивості гетероструктур. 

Вихідними підкладинками служили моно-
кристали CdS, ZnTe, ZnSe i ZnS. Пластини розмі-
ром 4×4×1 мм3, підлягали послідовному меха-
нічному та хімічному поліруванню у хромовому 
травнику складу HCl:CrO3=3:2. Про відсутність 
порушеного поверхневого шару в таких зразках 
свідчило відновлення фотолюмінесценції (ФЛ), 
яка притаманна сколотим поверхням відповід-
них кристалів. Підкладинки завантажувались у 
кварцеві ампули разом з відповідними наваж-
ками. Відкачені до 10-4 Торр і запаяні ампули 
потім відпалювались в ізотермічних умовах на 

протязі 0,5-2 годин при 700-1100 К. На поверхні 
відпалених зразків у всіх випадках утворюють-
ся гетерошари з меншою шириною забороненої 
зони Eg. Це спостерігається візуально по зміні 
забарвлення поверхні базових кристалів, а також 
кольору фотолюмінесценції. Величина Eg шарів 
знаходилась із спектральних залежностей похід-
ної коефіцієнта оптичного пропускання [7]. Тип 
провідності утворених гетерошарів визначався 
за знаками термоерс та випрямлення на точко-
вому контакті. Дослідження показали, що крис-
талічна структура шарів відповідає структурі 
базових кристалів. Параметри об’єктів дослід-
жень приведені у таблиці 1. Символами β та α 
позначено відповідно кубічну та гексагональну 
структури. 

Фотолюмінесценція збуджувалась N2-лазером 
з довжиною хвилі λ≈0,337 мкм, а для розкладан-
ня випромінювання у спектр використовувався 
дифракційний монохроматор МДР-23. Cвітловий 
сигнал реєструвався фотопомножувачем ФЕП-79 
або ФЕП-112, а подальше його підсилення та 
запис здійснювались за допомогою стандартної 
схеми синхронного детектування. Спектри побу-
довані в координатах: число фотонів в одинич-
ному інтервалі енергій Nω - енергія фотона ћω. 
Зміна рівня збудження L у межах чотирьох по-
рядків здійснювалась за допомогою каліброва-
ного набору світлофільтрів. Вимірювання про-
водились в температурному діапазоні 77-300 К. 

Найбільш характерна особливість отриманих 
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шарів - наявність тільки крайових смуг випро-
мінювання (Рис.1). Дослідження залежностей 
форми спектральних кривих, положення макси-
мумів ћωm та їх інтенсивностей І від температу-
ри і рівня збудження показують, що вони є сумою 
кількох елементарних смуг. Аналіз свідчить на 
користь наступних механізмів випромінюваль-
ної рекомбінації − міжзонної (А), ексітонної (В), 
домішкової (С) та донорно-акцепторних пар (D). 
Оскільки співвідношення між каналами реком-
бінації залежить від низки факторів (тип гетеро-
шару, температура, рівень збудження тощо), то 
дослідження конкретного механізму ФЛ буде-
мо проводити при тих умовах, де він проявля-
ється найбільш яскраво. 

Міжзонна рекомбінація. Цей канал люмінес-
ценції проявляється у всіх досліджуваних ша-
рах. Форма спектру при міжзонних переходах 
може бути описана виразом [9] 
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Розрахована за формулою (1) міжзонна смуга 
зображена на рис.1 пунктиром. Ширина заборо-
неної зони бралась з вимірювань спектрів оптич-
ного поглинання при цій же температурі. Як 
видно з рис.1, високоенергетичне крило спект-
рів ФЛ більшості гетерошарів (за виключенням 
гексагонального CdSe) описується виразом (1). 
Міжзонне випромінювання α-CdSe складаєть-
ся з двох смуг, які зумовлені переходами між 
зоною провідності та двома розщепленими внас-
лідок спін-орбітальної взаємодії ∆S0 валентними 
підзонами. Для α-CdSe величина ∆S0≈0,04 еВ - 
невелика [10], отже фотони з ћω=EgA+∆S0≈1,79еВ 
ще можуть вийти з кристалу. Для інших дослід-
жуваних зразків величина спін-орбітального роз-
щеплення досить значна (∆S0≥0,04 еВ [10]), що 
не дозволяє спостерігати переходи між дальніми 
зонами в умовах використаного рівня збудження 
(L≤1018 фот/с). Для виявлення таких смуг необ-
хідні набагато більші рівні збудження L≈1022 
фот/с [11]. 

         Таблиця. 1. 
підкладинка p-ZnTe n-CdS n-CdS n-ZnSe n-ZnSe n-ZnS 
структура β α α β β β 
Eg підкладинки при 300 К, еВ 2,28 2,5 2,5 2,7 2,7 3,66 
наважка Cd Te Se Cd Te Se 
гетерошар n-CdTe p-CdTe n-CdSe n-CdSe p-ZnTe p-ZnSe 
Eg шару при 300 К, еВ 1,5 1,5 1,75 2,05 2,28 2,7 
смуги фотолюмінесценції  А, С А, С А, В, С А, В А, D, C A, B, C 

ωh

β-CdSe β-ZnTe β-ZnSe 

Nω,відн.од. 
α,β-СdTe α-CdSe 1,0 

0,5 

0,0 
1,4 1,8 2,6 ,еВ 2,2

Рис. 1. Спектри фотолюмінесценції гетерошарів широкозонних ІІ-VI сполук. T=300 K. 
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Ексітонна люмінесценція. Хоча дане випро-
мінювання спостерігається на багатьох зразках, 
аналіз проведемо для шарів p-ZnSe. Як видно з 
рис.2, смуга В при низьких L i T має чітко ви-
ражену структуру. Крім того, їй притаманні ще 
наступні властивості: 1) надзвичайно різкий 
високоенергетичний звал; 2) залежність інтен-
сивності випромінювання від L по закону I~Ln, 
причому n≈1,5; 3) з ростом L низькоенергетич-
не крило згладжується і залежить від енергії 
фотона за експоненційним законом, а ћωm зсу-
вається в сторону менших енергій. Це свідчить 
про непружне розсіяння екситонів на вільних 
носіях заряду. При низьких рівнях збудження 
екситони взаємодіють з повздовжніми оптични-
ми фононами, оскільки еквідистантна відстань 
між низькоенергетичними піками смуги В доб-
ре узгоджується з енергією LO-фонона в ZnSe, 
яке рівне 0,03 еВ [1,10]. Більш детальні дослід-
ження показують, що екситон зв'язаний з акцеп-
торним центром Ea≈0,2 еВ, який зумовлений 

однозарядною вакансією цинку V  [12]. −
Zn

Відмітимо, що фононна структура екситон-
них смуг шарів сульфоселенідів кадмію не спос-
терігається навіть при найнижчих рівнях збуд-
ження. Це пов‘язано з дещо меншою енергією 
LO-фонона, а також більшою концентрацією 
вільних носіїв заряду в таких шарах порівняно 
з ZnSe. 

Домішкова рекомбінація. В спектрах ФЛ 
шарів телуриду та селеніду цинку спостеріга-
ється смуга С, якій притаманні наступні влас-
тивості: 1) незалежність положення максимуму 
від рівня збудження; 2) залежність I~L; 3) різни-
ця енергій Eg узгоджується з глибиною акцеп-
торного рівня Ea. Разом з тим, на відміну від си-
метричної смуги С в ZnTe, дана смуга в шарах 
ZnSe має затягнуте структурне низькоенерге-
тичне крило. Відстань між піками цих еквідис-
тантних смуг дорівнює енергії LO-фонона в 
селеніді цинку. Напівширина безфононної сму-
ги, як і смуги С в ZnTe, складає ~2kT. Роз-
глянуті властивості свідчать на користь реком-
бінації носіїв через локальний центр, а контур 
смуги можна описати виразом [13] 
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де n=0, 1, 2, ..., а σ - параметр, який зв'язаний з 
напівшириною (ћω0,5) безфононної смуги спів-
відношенням 

( )
2ln8
5,0ω=σ

h
.   (3) 

Інтенсивність максимумів складових смуг опи-
сується формулою 

!0 n
MNN n ωω = ,  (4) 

де M  - міра інтенсивності електрон-фононної 
взаємодії, експериментальна величина якої ста-
новить біля 0,7. Положення максимуму безфо-
нонної смуги ZnSe відповідає Еа≈0,1 еВ, що ко-
релює з глибиною залягання комплексу акцеп-
торного типу, до складу якого входить двоза-
рядна негативна вакансія цинку V та одноза-

рядна позитивна вакансія селену V  [10]. Від-
сутність фононних повторень у смузі С шарів 
ZnTe зумовлена меншою енергією акцепторного 
рівня Еа≈0,05 еВ (V ). В результаті він слабше 
взаємодіє з валентною зоною і відповідним фо-
нонним ансамблем. 

−−
Zn
+

Se

−−
Zn

Рекомбінація донорно-акцепторних пар (ДАП). 
Розглянемо загальні закономірності даної ре-
комбінації на прикладі смуги D телуриду цин-
ку. Вона має наступні характерні властивості: 
1) досить велику напівширину (~0,08 еВ), яка 
слабо залежить від Т; 2) максимум випроміню-
вання зміщується з ростом L в бік більших 
енергій фотонів; 3) при низьких Т проявляється 
структура. Зауважимо, що дана смуга не може 
бути інтерпретована в рамках моделі Юлса-
Крегера через різну відстань між піками [14]. 
Крім того, навіть найбільша з них ~0,02 еВ не 
узгоджується з енергією LO-фонона (ћω0≈0,026 
еВ) ZnTe [10,13]. 

ωh

Nω, відн.од. Bβ-ZnTe β-ZnSe 1,0 D

С 
С

0,5

0,0
, еВ2,2 2,4 2,6 

Рис. 2. Спектри фотолюмінісценції β-ZnТe та 
 β-ZnSe при рівні збудження L≅1016 фот/с. T=80 К. 
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Розглянуті вище особливості смуги D свід-
чать про рекомбінацію за участю ДАП. До їх 
складу входять власні дефекти гратки - двоза-
рядні від'ємні вакансії цинку (акцептори) і од-
нозарядні додатні міжвузловинні атоми цинку 
(донори). Глибина залягання акцепторів та до-
норів складають відповідно 0,145 та 0,03 еВ [1]. 
Формування смуги D парами  під-
тверджується також узгодженням експеримен-
тальних і розрахункових границь області ви-
промінювання. Відомо, що ДАП утворюються 
при перекритті хвильових функцій донорів і 
акцепторів, які визначаються їх борівськими 
радіусами [9] 

+−− − iV ZnZn
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Розрахунок за формулою (5) при ε=9,7, = 

=0,17m0 i =0,6m0 [10] приводить до значень 
Rd≈37Å і Ra≈8Å. Таким чином ДАП утворю-
ються на відстанях Rm≤(Rd+Ra)≈45Å. Енергія 
квантів при цьому описується виразом [9] 
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Для Еg=2,39 еВ, Еa=0,145 еВ, Еd=0,03 еВ, Rm≈45Å 
величина ћω≈2,25 еВ узгоджується з низько-
енергетичним краєм смуги D (Рис.2). Високо-
енергетична границя розташована в області мак-
симуму сусідньої смуги С, а ћω≈2,35 еВ відпо-
відає, згідно (6), мінімальній відстані між парт-
нерами ДАП Rm≈7Å. Структура смуги D пояс-
нюється дискретністю функції розподілу пар з 
відстанню [10]. Наявність таких елементарних 
смуг та їх перекриття адекватно пояснюють ве-
лику напівширину розглядуваної смуги та її 
слабку температурну залежність. 

На завершення відмітимо, що наявність в 
спектрах ФЛ досліджуваних шарів тільки кра-
йових смуг, в тому числі і екситонних, свідчать 
про їх досконалість. Крім того, гетерошари міс-
тять ізовалентну домішку (залишкові атоми ме-
талу або халькогену базової підкладинки), що 
забезпечує їм високу радіаційну стійкість [15]. 
В зв'язку з цим, об'єкти досліджень можуть бути 
основою різноманітних оптоелектронних прила-
дів, які працюють в жорстких умовах. 

Автори висловлюють подяку професору 
В.П. Махнію за цінні поради під час виконання 
роботи. 
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ВИКОРИСТАННЯ  ЕЛЕКТРОМОДУЛЯЦІЇ   
ДЛЯ  ВИВЧЕННЯ  СТРУКТУРИ  ШИРОКИХ  СМУГ  

ЛЮМІНЕСЦЕНЦІЇ  У  НАПІВПРОВІДНИКАХ 

Показана можливість використання електромодуляції фотолюмінесценції області просторо-
вого заряду бар`єрів Шотткі для виявлення структури широких смуг випромінювання базового 
матеріалу, які зумовлені глибокими центрами. 

Possibility by used electromodulations photoluminescence of space-charge region the Schottky 
diodes have been investigated for determined of the structure wide band radiation intrinsic material 
which is due by deep centers. 

При дослідженні люмінесценції широкозон-
них напівпровідників досить часто виникає 
проблема інтерпретації рекомбінаційних про-
цесів за участю глибоких рівнів. Такі смуги ви-
промінювання, як правило, мають досить вели-
ку напівширину (0,2÷0,5 еВ), а значить, не є 
елементарними. У зв`язку з цим, виникає не-
обхідність розкладу складних смуг на складові 
компоненти. Існують різні аналітичні методи 
такого розкладу, серед яких найбільше розпов-
сюдження отримав метод Аленцева-Фока [1]. 
Він оснований на аналізі деформації складних 
смуг фотолюмінесценції (ФЛ) при зміні умов 
збудження і не вимагає даних про форму ком-
понент складної смуги та їх енергетичного по-
ложення. Даний метод може успішно викори-
стовуватись тільки тоді, коли спектри помітно 
реагують на рівень збудження. Разом з тим, до-
сить часто трапляються випадки, коли всі або 
частина компонент складної смуги однаково 
залежать від умов збудження. Крім того, навіть 
елементарна і гладка смуга ФЛ, яка зв`язана з 
одним рекомбінаційним центром, може мати 
складну структуру, що обумовлена фононними 
повтореннями. Очевидно, що в даному випадку 
метод Аленцева-Фока не придатний, оскільки 
така смуга, як правило, гаситься або розго-
рається при зміні умов збудження, не зміню-
ючи свою форму. 

Зазначену трудність можна обійти шляхом 
використання методів модуляційної спектро-
скопії, які інтенсивно розвиваються в останні 
десятиріччя [2-3]. Слід, проте, відзначити, що 

їх використовують головним чином для дослід-
ження крайових смуг люмінесценції, зокрема, 
екситонних та міжзонних переходів. У даній 
роботі показана можливість використання 
електромодуляції для вивчення структури гли-
боких рекомбінаційних центрів на прикладі 
ZnSe<Te>. 

Вибір об`єкта досліджень зумовлений низ-
кою причин. По-перше, кристалам ZnSe з ізова-
лентною домішкою Те притаманна ефективна 
оранжева фото- та радіолюмінесценція, інтен-
сивність якої залишається незмінною при дії 
γ-променів аж до дози 108 Рад. По-друге, форма 
контуру цієї широкої безструктурної смуги з 
максимумом при λm≈0,63 мкм залишається од-
наковою при зміні інтенсивності збудження в 
межах трьох порядків. Це повністю виключає 
застосування методу Аленцева-Фока. По-третє, 
відпал кристалів ZnSe<Te> у парі Zn приводить 
не тільки до збільшення їх провідності, але й до 
надзвичайно високої температурної стабіль-
ності даної смуги ФЛ в широкому температур-
ному діапазоні (4,2÷500 К). Це ускладнює ви-
користання термомодуляційних методів дослід-
ження структури центру, який формує дану 
смугу. І нарешті, кристали ZnSe<Te>:Zn мо-
жуть бути базовими для створення ефективних 
УФ-фотоприймачів з бар`єром Шотткі [4]. Крім 
того, на таких діодах був виявлений ефект мо-
дуляції параметрів цієї смуги ФЛ під дією 
зовнішньої напруги. Це, власне кажучи, і стало 
визначальним для використання електромоду-
ляції при дослідженні структури смуги з 
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λm≈0,63 мкм. 

Рис. 1. Спектральні залежності ФЛ (1) та відно-
шень  (2) і 12 / ωω NN 0/ wNNω∆  (3) для кон-
такту Ni-ZnSe<Te>:Zn при 300 K 

Технологія виготовлення діодів та методика 
вимірювань спектральних характеристик опи-
сані в роботі [4]. Спектр ФЛ контакту Ni-ZnSe 
при нульовому зміщенні приведений на рис.1. 
При кімнатних температурах він являє собою 
широку безструктурну смугу з λm≈0,63 мкм, 
форма якої не залежить від інтенсивності збуд-
жуючого лазерного випромінювання. Це під-
тверджується експериментальними даними, які 
приведені на цьому ж рисунку. Спектральна за-
лежність відношення інтенсивностей  
при двох рівнях збудження  в межах 
похибки експерименту зображується горизон-
тальною прямою (2). Таким чином, аналіз спект-
ра з використанням методу Аленцева-Фока в 
даному випадку провести неможливо.  

12 / ωω NN
01/ 12 ≈PP

Зміна ж напруги V на діоді приводить до 
деформації спектра ФЛ, яку зручно оцінювати  
 

відношенням ( ) 000 // ωωωωω −=∆ NNNNN v

0ω

0/ ωω∆ NN

0ω

. 
Тут  - інтенсивність ФЛ при певній напрузі 
V на діоді, а  - інтенсивність при нульово-
му зміщенні. Як видно з рис.1, на спектральній 
залежності відношення  (крива 3) 
проявляється ряд максимумів. Їх положення не 
залежить від прикладеної напруги, в той час, як 
інтенсивність збільшується (зменшується) при 
збільшенні (зменшенні) оберненої напруги. 
Відстань між максимумами змінюється в межах 
0,03÷0,07 еВ, тобто тільки в деяких випадках 
співпадає з енергією LO-фонона (

vNω
N

h =0,03 еВ) 
в ZnSe. В зв'язку з цим, можна допустити, що 
особливості в спектрах електромодуляції оран-
жевої смуги кристалів ZnSe<Te>:Zn відповіда-
ють головній лінії та її фононним повторенням 
для декількох елементарних смуг. Для остаточ-
ного встановлення природи центрів та механіз-
мів рекомбінації необхідні додаткові дослід-
ження при більш низьких температурах із залу-
ченням інших методів, зокрема електропогли-
нання, λ-модуляції тощо. 

в.о./,/, ,120  NNNN N ωωωωω ∆

λ, мкм

Таким чином, використання електромоду-
ляції ФЛ бар'єрів Шотткі дозволяє виявити де-
які особливості структури широких смуг ви-
промінювання базового напівпровідника. 
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ФАЗОВІ  ПЕPЕХОДИ  У  СПОЛУКАХ  GeTe,  Sn1-хGeхTe,  Pb1-хGeхTe 

Методом ємнісної дилатометpії пpоведено експеpиментальні дослідження теплового роз-
ширення напівпpовідникових сполук GeTe, Sn1-хGeхTe, Pb1-хGeхTe в області темпеpатуp від 77 
до 400 К. Визначено темпеpатуpи Кюрі фазових пеpеходів досліджуваних сполук і їх твердих 
розчинів, приведено кількісну оцінку зміни коефіцієнту лінійного pозшиpення сполук у залеж-
ності від їх фазового стану і стехіометричного складу. 

Capacity dilatometry method was applied to investigate lineary expansion semiconductor compaunds 
GeTe, Sn1-хGeхTe, Pb1-хGeхTe at the temperature region from 77 to 400 K. Kuri temperature of the 
fase transmision compaunds and them solid solutions was determined, quantitative dependents of the 
change lineary expansion coeficient from the compaunds fase condition and stehiometry composition 
are show. 

Як відомо [1-4], бінаpні напівпpовідникові 
сполуки типу A4B6-GeTe, PbTe, SnTe, а також 
твеpді pозчини на їх основі в залежності від те-
мпеpатуpи і тиску можуть знаходитись у pізних 
стpуктуpних модифікаціях. Пpи цьому вони 
хаpактеpизуються pізними теплофізич-ними 
паpаметpами (питомими теплоємностями, кое-
фіцієнтами лінійного pозшиpення, коефіці-
єнтами Гpюнайзена та ін.) і певними значення-
ми темпеpатуpи фазового пеpеходу з однієї 
стpуктуpної модифікації до іншої. 

В сполуках GeTe за типом кpисталічної гpат-
ки pозpізняють тpи модифікації: α-GeTe з гpат-
кою типу Аs; β-GeTe з гpаткою типу NaCl і 
γ-GeTe з гpаткою типу SnS, які утвоpюються 
пpи його кpисталізації. Ceгнетоелектpичний фа-
зовий пеpехід α-GeTe ⇔ β-GeTe в залежності 
від стехіометpичного складу може відбуватися 
пpи T=390°C у сплавах, збагачених телуpом і 
пpи T=460°C - збагачених геpманієм [2,3]. 

Слід чекати, що у потрійних твеpдих pозчи-
нах Sn1-хGeхTe фазові пеpеходи з pомбоедpич-
ної гpатки типу α-GeTe у гpанецентpовану кубіч-
ну зі зміною складу сплаву повинні відбуватися 
в області кімнатних темпеpатуp. Пpичому є дані 
[2], що система GeTe-SnTe утвоpює твеpдий 
pозчин, темпеpатуpа Кюpі якого майже лінійно 
зменшується із лінійним збільшенням вмісту 
олова в сплаві. 

В системі Pb1-xGexTe при дослідженні діелек-

тpичної пpоникливості спостеpігали фазові пеpе-
ходи з кубічної модифікації в pомбоедpичну 
пpи кімнатних темпеpатуpах: для Pb0,2Gе0,18Te - 
пpи Т=300 К, а для x<0,18 пpи T<300 K [2,3].  

Методом ємнісної дилатометpії [5] пpоведено 
дослідження теплового розширення напівпpо-
відникових сполук GeTe, Sn1-xGexTe, Pb1-xGexTe 
в області темпеpатуp від 77 К до 400 К. Для виз-
начення темпеpатуpи можливих фазових пеpе-
ходів викоpистовували експеpиментальні залеж-
ності зміни лінійних pозміpів досліджуваних 
зpазків від темпеpатуpи ∆l=f(T). Темпеpатуpа фа-
зового пеpеходу визначалась як точка зміни кое-
фіцієнта лінійного pозшиpення зpазка α=∆l/(l⋅∆T). 
Вважалось, що пpи відсутності фазового пеpе-
ходу середнє значення α залишається постій-
ним у певному інтеpвалі зміни темпеpатуpи 
зpазка. 

Як встановлено з експеpиментальних виміpів 
для GeTe в області кімнатних і дещо вищих те-
мпеpатуp α=(16,2±0,5)⋅10-6 1/K і мало залежить 
від темпеpатуpи. Це свідчить пpо відсут-ність 
фазових пеpеходів у системі в дослід-жуваному 
інтеpвалі темпеpатуp. 

У системі Pb0,99Ge0,01Te у залежності ∆l=f(T) 
можна виділити тpи ділянки: а) пpи темпеpа-
туpах Т<-110°C, де α=(9,1±0,5)⋅10-6 1/K; б) пpи 
(-100°C)<T<(+25°C), де α=(35,1±0,5)⋅10-61/K; в) 
пpи Т>+30°C, де α=(16,7±0,5)⋅10-6 1/K. В дано-
му випадку можна говоpити пpо можливість  
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Рис.1. Температурні залежності ∆l=f(T) для твер-
дих розчинів: Pb0.99Ge0.01Te, (l=13,5 мм) (крива 
1), GeTe (l=11,5 мм) (2), Sn0.8Ge0.2Te (l=11,5 мм) 
(3), i Sn0.3Ge0.7Te (l=11,85 мм) (4). 

фазових пеpеходів в такій системі в області ни-
зьких (Tk= -107±2°C) і кімнатних (Tk=28±2°C) 
темпеpатуp. Розpаховані значення α для низь-
ких і високих темпеpатуp з достатньою сте-
пінню точності узгоджуються з відомими зна-
ченням для системи PbTe-GeTe [3]. Пpоте, для 
підтвеpдження одеpжаних pезультатів потpібно 
провести pентгеностpуктуpний аналіз дослід-
жуваних зpазків. 

Твеpді pозчини типу Sn1-xGexTe досліджува-
лись у стехіометpичних складах: Sn0,8Ge0,2Te i 
Sn0,3Ge0,7Te. На основі експеpиментальних ви-
міpів встановлено, що у твеpдих pозчинах зба-
гачених оловом, дійсно пpоявляються дві фази - 
одна в області низьких темпеpатуp Т<-50°C з 
α=(7,3±0,5)⋅10-6 1/K і дpуга в області тем-
пеpатуp +30<T<80 °C з α=(13,2±0,5)⋅10-6 1/K. 
Збільшення концентpації Ge в даних твеpдих 
pозчинах від x=0,2 до x=0,7 пpиводить до зрос-
тання коєфіцієнта лінійного pозшиpення до зна-
чення α=(9,5±0,5)⋅10-6 1/K в області кімнатних 
темпеpатуp. Температура фазового переходу при 
цьому можливо зсувається з області нульових 
температур до значень Тk>120°C. В деяких зpаз-
ках пpи темпеpатуpах дещо вище кімнатних 
спостеpігається фаза з α=(16,6±0,5)⋅10-6 1/K, що 
коpелює зі значенням α, визначеним для бі-
наpної сполуки GeTe, яке після теpмоциклю-
вання зникає і α зменшується до α=(13,9±0,5)× 
×10-6 1/K. Даний факт можна пояснити певною 
неодноpідністю кpисталічної стpуктуpи дослід-

жуваних зpазків. Одеpжані pезультати узгод-
жуються з даними інших автоpів [2,3]. 

∆l, 
мкм 

 1 

Таким чином, pезультати пpоведеної pоботи 
показують що: 60 

1. Методика ємнісної дилатометpії може бу-
ти успішно застосована для дослідження фазо-
вих пеpеходів і теплофізичних хаpактеpистик 
напівпpовідникових сполук типу A4B6 і потрій-
них сплавів на їх основі. 

 2 40 
 3 

 4 
20 

2. В GeTe в області темпеpатуp 300÷400 К 
коєфіцієнт лінійного pозшиpення α≈(16,2±0,5)× 
×10-6 1/K.  0 

3. В твеpдому pозчині Pb0,99Ge0,.1Te спосте-
pігаються фазові пеpеходи пpи Тk=(–107±2)°C і 
Tk=(28±2)°C; в області Т<-110°C основною є фаза 
із α=(9,1±0,5)⋅10-6 1/K, пpи (-100)<T<(+25°C), 
α=(35,1±0,5)⋅10-6 1/K, а пpи Т>30°C α=(16,7±0,5)× 
×10-6 1/K . 

 0  80 -160  -80 Т,°С

4. В твеpдих pозчинах Sn1-xGexTe чітко виpа-
жені дві фази в області низьких темпеpатуp 
(Т<–50°C) і області +30<T<80°C. Із зpостанням 
вмісту Ge в твеpдому pозчині SnTe-GeTe тем-
пература фазового переходу зростає. 
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ДВА  АРГУМЕНТИ  ПРОТИ  ПРИНЦИПУ  ВІДНОСНОСТІ 
В  ЕЛЕКТРОДИНАМІЦІ 

Показано, що сукупний результат відомих кінематичних дослідів Майкельсона, Саньяка і 
Майкельсона-Гейла і сукупний результат динамічних дослідів Лебедєва та Комптона є своєрід-
ними аргументами проти принципу відносності в електродинаміці. Визначено фізичний зміст 
формули ε=mc2 і дано нерелятивістське тлумачення ефекту Комптона. 

It is shown that the total result of well-known kinematic investigations of Michelson, Sagnac and 
Michelson-Gale and the total result of Lebedev and Compton dynamic investigations are peculiar ar-
guments against relativity principle in electrodynamics. The physical sense of the formula ε=mc2 is 
determined and nonrelativistic interpretation of Compton effect is given. 

Як відомо, головною умовою того, щоб 
принцип відносності виконувався в електроди-
наміці, є сталість швидкості світла, під якою 
розуміють таке: 

якщо світловий процес розповсюд-
жується вздовж x зі швидкістю c, то 
він буде мати цю ж саму швидкість 
c і відносно x′, і відносно x′′, і т.д., 
де x′ сама рухається вздовж x з пос-
тійною швидкістю v1, а x′′ - з пос-
тійною швидкістю v2 і т.д.; рух сис-
теми відліку з будь-якою постій-
ною швидкістю v не позначається 
на швидкості світла відносно сис-
теми відліку  

(відомий постулат сталості для швидкості 
світла. Зауважимо, що скрізь будуть викорис-
товуватись тільки одномірні системи відліку 
оскільки цього в даній статті досить, а також 
матимемо на увазі, що швидкість c є швидкістю 
світла у вакуумі). 

Окрім згаданої головної умови до умов ви-
конання принципу відносності в електроди-
наміці зарахуємо і те, що добуток маси M будь-
якого фізичного об’єкта (зокрема тіла) на квад-
рат швидкості світла, тобто Mc2, має виражати 
повну енергію E тіла:  

./1/1 22
0

222
0

2

cvEcvcM

E=Mc

−=−=

=
   (1) 

При цьому 

2
00 cME =          (2) 

повинно бути внутрішньою енергією тіла, маса 
якого зростає зі швидкістю v за формулою 

22
0 /1 cvMM= − .             (3) 

Ось такі умови релятивістської інсталяції 
принципу відносності ми виділяємо для того, 
щоб, спростовуючи їх, викласти наші аргумен-
ти проти цього принципу в електродинаміці. З 
вибраних умов зрозуміло, що аргументи будуть 
взяті як з кінематики, так і з динаміки. Перехо-
димо до викладу, власне, самих аргументів. 

(А)

1. Кінематичний аргумент. Він є сукупним 
результатом трьох відомих дослідів - Майкель-
сона, Саньяка і Майкельсона-Гейла. Результат 
окремо кожного досліду, звичайно, має своє су-
часне тлумачення, яке можна знайти у першо-
му-ліпшому відповідному посібнику з фізики 
[1-4]. А ось сукупний результат трьох дослідів 
(далі - сукупний результат), що, зрозуміло, 
вміщує в собі більше наукової інформації, ніж 
будь-яка його окрема частина, ніким ніде не 
розглядався. Це є певною втратою, бо він (су-
купний результат), як переконаємось, вимагає 
суттєвих уточнень сучасних тлумачень резуль-
татів окремих дослідів, про які йдеться і фак-
тично веде до нових трактовок останніх. 

Але перш, ніж почати виклад власне сукуп-
ного результату, а з ним і кінематичного аргу-
менту проти принципу відносності в електро-
динаміці, нагадаємо дещо із загальноприйнято-
го в трактовці результатів окремих дослідів, що 
стане нам у пригоді при викладі сукупного ре-

Науковий вісник Чернівецького університету. 1998. Випуск 40. Фізика. 73



Р.В. Федоров 

зультату. 
Почнемо з того, що згадаємо: в дореляти-

вістській (класичній) кінематиці відносна швид-
кість світла визначається за формулою 

cкл=c±v=c(1±v/c),  (4) 
яка випливає з перетворень Галілея, а в реляти-
вістській - за формулою 

cрел=(c±v)/ (1±v/c)=c(1±v/c)/ (1±v/c)=c,   (5) 
що дається перетвореннями Лоренца. Як видно з 
порівнянь цих формул (разом з порівняннями 
згаданих перетворень), відносна швидкість 
світла перестала бути величиною, залежною від 
вибору системи відліку. Світлова відносність у 
релятивістській кінематиці перетворилась на 
абсолют, так би мовити, першої (вихідної) кате-
горії, зрозуміло, за рахунок того, що віднос-
ними стали простір і час. А це означає таке: всі 
кінематичні досліди в оптиці, які базуються на 
світловій відносності, мають давати незмінні 
(нульові) результати. 

Але можна сказати і так: усі оптичні дослі-
ди, де результат залежить тільки від характеру 
відносної швидкості світла, є дослідами для 
свідчення того, яка з двох формул правильна, 
(4) чи (5), або, інакше, яка з двох кінематик 
правильна, класична чи релятивістська. 

Як відомо, результат досліду Майкельсона 
нульовий, що на користь формулі (5) і що, та-
ким чином, дає підставу говорити про кінема-
тичне дослідне свідчення вірності релятивіст-
ської кінематики. А ось результати дослідів 
Саньяка і Майкельсона-Гейла не нульові, а 
точно відповідають розрахункам за формулою 
(4). Отже, вони свідчать протилежне, причому 
більш вагомо завдяки своєму порядку, а саме 
те, що правильною є формула (4) класичної 
кінематики, а не (5) релятивістської кінемати-
ки. Але в ситуації, коли релятивістська кінема-
тика з її формулою (5) стала вже загальновиз-
наною, обставина існування позитивних (не 
нульових) результатів кінематичних дослідів в 
оптиці отримала таке тлумачення: системи 
відліку в дослідах Саньяка і Майкельсона-
Гейла неінерціальні, тому результати цих дослі-
дів не можуть розраховуватись за формулою 
(5), адже вона годиться тільки для інерціальної 
системи відліку; результати дослідів Саньяка і 
Майкельсона-Гейла мають своє пояснення не в 
спеціальній (СТВ), а в загальній (ЗТВ) теорії 
відносності, яка вводить поправки на сили, що 
діють у прискорених системах відліку. 

Отже, сучасна загальновизнана точка зору 

на проблему двох результатів у світловій від-
носності зводиться до таких тверджень: світ-
лова відносність в інерціальній системі відліку 
визначається за формулою (5), яку дає СТВ, а в 
неінерціальній вона інша, дається ЗТВ, бо 

існує органічний зв’язок між прос-
тором, часом і рухом у просторі-
часі, конкретно такий зв’язок, що 
коли тіло, як система відліку, руха-
ється прискорено, то зі ступенем 
прискорення виникає і з ним зрос-
тає ступінь відхилення у швидкості 
світла від закону сталості (5). 

(А') 

Саме такою за суттю є сучасна трактовка 
сукупного результату трьох дослідів – Майкель-
сона, Саньяка і Майкельсона-Гейла. Вона стає 
ще більш зрозумілою, якщо спробувати в думці 
звести кінематичні умови досліду Саньяка до 
кінематичних умов досліду Майкельсона.  

Для цього уявимо собі ситуацію: диск, на 
краях якого розміщені дзеркала для виконання 
досліду Саньяка, має розміри орбіти Землі. 
Тобто шлях руху дзеркал - систем відліку, по 
відношенню до яких визначається швидкість 
світла, є за своїм характером таким шляхом, як 
у досліді Майкельсона. Чи буде в цьому випад-
ку результат досліду Саньяка позитивним? 
Відповідь, яка виражає загальновизнану реля-
тивістську точку зору, зводиться до такого. 

Оскільки в уявному досліді Саньяка шляхи 
для дзеркал - систем відліку в світовому про-
сторі такі ж, як і в досліді Майкельсона, то і ре-
зультат уявного досліду Саньяка повинен бути 
таким, як у досліді Майкельсона, тобто нульо-
вим. Інакше кажучи, в цьому випадку повинна 
повністю реалізуватись сталість відносної швид-
кості світла, оскільки ступінь інерціальності 
системи відліку достатня, тобто така, як у дос-
ліді Майкельсона, де сталість відносної швид-
кості світла здійснюється згідно з формулою 
(5). А ступінь інерціальності системи відліку 
залежить, зрозуміло, від величини прискорення 
системи відліку. В сукупності згадані досліди 
за цими прискореннями дають такий набір 
умов: у досліді Майкельсона (і в уявному 
досліді Саньяка) відхилення від інерціальності 
руху дзеркал практично відсутнє; в реальному 
досліді Саньяка воно найбільше; у досліді 
Майкельсона-Гейла займає якесь проміжне 
значення між відхиленнями в першому і в дру-
гому дослідах. Завдяки неінерціальності систем 
відліку в двох останніх дослідах твердження 
(А) не можна розглядати як таке, що супере-
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чить результатам цих дослідів, бо з ним сумісне 
твердження (А'), яке є загальнорелятивістською 
умовою виконання твердження (А). Тому пози-
тивні результати дослідів Саньяка і Майкель-
сона-Гейла потрібно розглядати як сумісні з 
твердженням (А). 

Ось так пояснюються позитивні результати 
дослідів Саньяка і Майкельсона-Гейла сумісно 
з нульовим результатом досліду Майкельсона в 
теорії відносності. Переходимо до викладу су-
купного результату цих дослідів. 

Для цього нагадаємо, що система відліку у 
вигляді відповідного дзеркала в кожному дос-
ліді рухалась по замкнутому шляху, який для 
простоти розрахунку вважатимемо скрізь ко-
лом: у досліді Майкельсона - по колу навколо 
Сонця; в досліді Майкельсона-Гейла - по колу, 
яке описує точка поверхні Землі при добовому 
обертанні останньої навколо своєї вісі; в досліді 
Саньяка - по колу, яке описує дзеркало, закріп-
лене на краю диска, при обертанні останнього. 
Радіуси цих кругових шляхів мали розміри: 
R1=1,49⋅1011 м - в досліді Майкельсона (радіус 
орбіти Землі); R2=6,371⋅106 м - в досліді Май-
кельсона-Гейла (для спрощення розрахунку 
вважається, що дослід проводився на екваторі. 
Це не впливає на місце результату серед ре-
зультатів двох інших дослідів); R3=0,25 м - у 
досліді Саньяка.  

Будемо вважати, що рух системи відліку в 
кожному досліді відбувався по колу з постій-
ною швидкістю: v1=3⋅104 м/с - у досліді Май-
кельсона; v2=4,65⋅102 м/с - у досліді Майкель-
сона-Гейла; v3=3,69 м/с - у досліді Саньяка (для 
розрахунку взято лінійну швидкість при числі 
обертів n=2,35 за секунду, що було переважним 
у досліді [2]). 

Доцентрове прискорення дзеркал, як систем 
відліку, визначиться за формулою: 

W=v2/R. 
У результаті ми знайдемо такі доцентрові 

прискорення, якими характеризуються системи 
відліку: 

1
2
11 / RvW =  =0,006 м/с2  (6) 

− у досліді Майкельсона, 

2
2
22 / RvW =  =0,034 м/с2   (7) 

− у досліді Майкельсона-Гейла, 

3
2
33 / RvW =  =54,5 м/с2  (8) 

− у досліді Саньяка. 

При цьому вважатимемо, що інерціальність 
системи відліку в досліді Майкельсона - сто-
процентна (100%), оскільки тут стопроцентно 
реалізується релятивістська світлова віднос-
ність, інакше кажучи, швидкість світла віднос-
но системи відліку повністю відповідає реля-
тивістській формулі (5). В досліді же Саньяка, 
навпаки, система відліку - стопроцентно неінер-
ціальна, тобто її інерціальність оцінюється по-
казником 0%, оскільки світлова відносність тут 
не релятивістська, а класична, дається класич-
ною формулою (4). Нашим завданням буде: 
знайти на цій шкалі місце для системи відліку з 
досліду Майкельсона-Гейла і подивитись, чи 
відповідає знайденому місцю результат досліду 
в плані вимоги загальнорелятивістського тверд-
ження (A′). 

Щоб усе це наглядно подати, зведемо дані 
(6)-(8) з процентами інерціальності систем від-
ліку в таблицю 1 і побудуємо графік (рис.1) 
відповідностей між W і %. З таблиці 1 і графіка 
видно, що система відліку в досліді Майкель-
сона-Гейла практично є інерціальною. Своєю 
інерціальністю вона відрізняється (в сторону 
пониження) від стопроцентно інерціальної сис-
теми відліку з досліду Майкельсона всього 
тільки на 0,05%. Однак результат досліду Май-
кельсона-Гейла стопроцентно класичний! 

Отже, і в практично інерціальній системі 
відліку, якою вона є в досліді Майкельсона-
Гейла, і в явно неінерціальній системі відліку 
досліду Саньяка в однаковій мірі виконується 
класична (галілеївська) теорема додавання 
швидкостей світла і системи відліку (4). Звідси 
ми робимо висновок, що релятивістська ста-
лість відносної швидкості світла в природі не 
здійснюється, а, значить, принцип відносності в 
електродинаміці (оптиці) не виконується. 
Нульовий результат досліду Майкельсона ще не  
Таблиця 1. Дослідні показники 

Характеристики  
систем відліку 

 
 

Досліди приско-
рення, 
(м/с2 ) 

інерціаль-
ність, 
(%) 

Характери-
зування 

результату 
досліду 

 
Майкельсона

 
0,006 

 
100 

стопроцентно 
реляти-
вістський 

Майкельсона-
Гейла 0,034 9,95 стопроцентно 

класичний 
 
Саньяка 

 
54,5 

 
0 

стопроцентно 
класичний 
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Рис.1. Графічне зображення відповідностей між W 
і %, що характеризують ступені інерціальності 
систем відліку в дослідах Майкельсона, Саньяка і 
Майкельсона-Гейла 

отримав адекватного тлумачення. Як відомо із 
сучасних досліджень, пов’язаних з удоскона-
ленням оптичних гіроскопів, зустрічні світлові 
потоки в матеріальному середовищі взаємоді-
ють між собою, обмінюючись енергіями. По-
дібне явище може відбуватись і в досліді Май-
кельсона, і воно (чи щось інше) може спричи-
нювати в межах другого порядку той самий 
нульовий результат. Але це вже окрема тема. 

2. Динамічний аргумент. Він є сукупним ре-
зультатом двох дослідів - Лебедєва і Комптона. 

Як відомо, результатом досліду Лебедєва, 
крім загального висновку про існування світло-
вого тиску згідно з формулою  

P=(ε/c)(1+β)=ρ(1+β)  (9) 
(β - енергетичний коефіцієнт відбивання), є 
пряма механічна віддача світла на дзеркальних 
крильцях, а результатом другого досліду – від-
дача світла на електронах віддачі, на яких світ-
ло розсіюється.  

Визначимо енергію віддачі ε, використовую-
чи для цього приклад в думці, аналогічний відо-
мому ейнштейнівському мисленому прикладу з 
ілюстрації інерції енергії при допомозі ідеаль-
ного дзеркала і відбивання від нього світла [5]. 

Нехай ідеальне дзеркало, яке має масу M, 
відбиває світловий об’єкт (фотон) маси m і при 
цьому отримує віддачу ρ=ε/c. В результаті від-
дачі дзеркало почне рухатись зі швидкістю 
v=p/M=ε/Mc. Замінюючи М на mc/v, отримане із 
рівності Mv=mc, і визначаючи ε, маємо:  

ε=mc2.   (10) 

Усі приклади такого роду покажуть нам од-
не - відома формула (10) є формулою механіч-
ної віддачі світла; тобто добуток mc2 виражає 
енергію не матерії, що характеризується масою 
m, а світлової віддачі, яка здійснюється світлом 
при пружній механічній взаємодії з матерією. 
Про це авторитетно свідчить дослід Лебедєва 
мовою формули (9). З урахуванням сучасних 
знань про світло результат досліду Лебедєва 
формулою (9) стверджує: якщо в якій-небудь 
точці випромінюється (відбивається) фотон, за-
бираючи з собою енергію ћω і імпульс k

r
h , то 

випромінювач (відбивач) неодмінно отримає 
віддачу з енергією mc2 і імпульсом cmr , які до-
рівнюють відповідно енергії й імпульсу фотона 
(імпульси, зрозуміло, рівні тільки за своїми мо-
дулями): 

W 
54,5 

0,034 
0,006 

1000 99,95
% 

mc2=ћω, mc=ћk.       (11) 
Фізична суть цього фундаментального факту 

така: фотон завжди народжується з точно таким 
же, але протилежно направленим фотоном, хо-
ча останній, як механічна противага першому, 
не завжди є власне фотоном, а може бути чис-
тою енергією віддачі світла, яка дісталась якому-
небудь механічному об’єкту віддачі. В таку 
енергію в одних випадках перетворюється весь 
фотон, що є противагою першому (віддача при 
відбиванні світла від дзеркального крильця в 
досліді Лебедєва), а в інших - або нічого не пе-
ретворюється (випадок кульової хвилі в ваку-
умі, де всякому напрямку з центра є механіч-
ною противагою протилежний напрямок), або 
перетворюється тільки певна частина фотона, 
що є в противазі до першого (віддача при роз-
сіянні світла на електронах віддачі в досліді 
Комптона). Зупинимось на останньому, бо саме 
в ньому приховується аргумент, який свідчить 
проти принципу відносності в електродинаміці. 

Як відомо, для розрахунку ефекту Комптона 
беруть дві прості рівності [4,6]: 

ћω+µ0c2=ћω0+µc2,  (12a) 
k
v

h = 0k
v

h + vvµ ,           (12б) 
r r

де ћω, ћω0 і kh , 0kh  трактуються як енергія і 
імпульс фотона відповідно до і після зіткнення 
з електроном, vvµ  - імпульс електрона, а µ0с2 і 
µс2 - як енергія електрона відповідно в стані 
спокою і руху. Теорія цього розрахунку базу-
ється на припущенні, що фотон є механічною 
часткою, яка при зіткненні з електроном обмі-
нюється з ним енергією і імпульсом за прави-
лами релятивістської механіки. В результаті,  
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електрон, що був у стані спокою і мав при цьо-
му масу µ0, енергію µ0с2 і рівний нулю імпульс, 
набуває швидкості v, а значить маси 

µ=µ0/ 22 /1 cv− ,  (13) 
енергії 

µс2=µ0с2 / 22 /1 cv− ≈µ0с2+µ0v2/2     (14а) 
та імпульсу 

vvµ = 22
0 /1/ cvv −vµ .    (14б) 

Навіть натяку на світлову віддачу в даній трак-
товці нема, тоді коли реально вона має тут міс-
це, бо завжди існує там, де є зіткнення світ-ла з 
матеріальним об’єктом, від якого світло відби-
вається. 

Оскільки світлова віддача в досліді Компто-
на безперечно має місце, більше того, відіграє 
там важливу роль, то вона повинна фігурувати 
в записі законів збереження (12). Насправді ве-
личина світлової віддачі в (12) присутня, але 
під іншою назвою, а саме як енергія електрона 
(в стані спокою і в русі). 
Щоб енергія віддачі світла фігурувала в рівнян-

нях під своєю назвою і трактувалась за своєю 
суттю, треба динамічну систему розглядати з 
моменту, коли зіткнення вже відбулось і розпо-
чався процес народження двох фотонів на про-
тивагу один одному внаслідок світлової віддачі, 
і почалось переведення електрона в стан руху 
тією ж світловою віддачею. 

Якщо б електрона не було в точці виникнен-
ня двох фотонів (нехай це буде точка x0), то ос-
таннім, які симетрично розлітаються з x0 вздовж 
осей x і -x (умовно будемо називати їх правим і 
лівим) відповідали би прості балансові рівності 
характеристик руху: 

(ћω)x          (mc2)−x  і  ( k
v

h )х          ( cmv )−x,  (15а) 
або  

(mc2)x          (ћω)−x  і  ( cmv )x          ( k
v

h )−x   (15б) 
в залежності від того, що вважати власне фото-
ном з енергією ћω і імпульсом k

v
h , а що його 

об’єктом віддачі, який приймає на себе енергію 
віддачі mc2 і імпульс віддачі cmv  (знаком          , 
крім рівності динамічних характеристик зобра-
жається ще й те, що динамічна система має 
центральну симетрію; для векторів цей знак оз-
начає рівність модулів протилежних сумарних 
векторів). Присутність в x0 електрона приво-
дить до того, що частина енергії віддачі одного 
із фотонів, нехай лівого, буде прикладена до 
електрона. Тому правий фотон, якому супутни-

ком є електрон, буде мати меншу енергію руху 
ніж його партнер, що в противазі, і меншу 
власну енергію віддачі, причому рівно настіль-
ки, наскільки вони збільшились у електрона. 
Нехай новими характеристиками будуть відпо-
відно ћω0 чи m0c2 і 0k

v
h  чи cm v

0  для фотона, і 

µ0v2/2 і µ0 vv / 2/ c21 v− для електрона. Балан-
сові рівності характеристик руху в цьому ви-
падку набудуть замість (15) такого вигляду, 
якщо їх скласти з одних тільки величин віддачі: 

cv cm v
0

k
v

mc2           m0c2 +µ0v2/2, (16а) 

m          +µ0 vv / 22 /1 cv− .  (16б) 
Із рівнянь (16) легко одержати співвідно-

шення, придатні для нерелятивістського розра-
хунку ефекту Комптона: 

ћω+ m0c2=ћω0+mc2,          (17а) 

h          0k
v

h +µ0 vv / 22 /1 cv− .     (17б) 
Для цього достатньо записати подібно до запи-
сів (15) два взаємновиключних варіанти умов-
ного розділення повної енергії руху системи на 
енергію фотона і енергію віддачі фотона: 

E = ћω+ m0c2+µ0v2/2 - перший варіант,  
E = mc2+ћω0+µ0v2/2 - другий варіант. 

Звідси відразу випливає рівність (17а). До неї 
додаємо рівняння (16б), представлене потрібни-
ми виразами, тобто тими, які складають запис 
(17б). 

Отож, так само, як релятивістські рівняння 
(14) є вихідними для одержання співвідношень 
(12), що сумісно розв’язуються з допомогою 
відповідної векторної діаграми (рис.2,а) і дають 
кількісно правильний розрахунок ефекту Комп-
тона, так і нерелятивістські рівняння (16) є ви-
хідними для одержання нерелятивістських спів-
відношень (17), які сумісно розв’язуються з до-
помогою своєї векторної діаграми (рис.2,б) і 
також дають кількісно правильний розрахунок 
ефекту Комптона. Але релятивістські рівняння 
(14) і співвідношення (12), ще раз нагадуємо, 
неправильно подають добуток  

“маса, помножена  
на квадрат швидкості світла”, 

(18) 

трактуючи його як вираження енергії об’єкта, 
що має цю масу (в досліді - електрона), коли 
насправді (18) є вираженням енергії віддачі 
світла, яка проявляється при механічній пруж-
ній взаємодії світла з матеріальним об’єктом - 
носієм маси. 
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Рис.2. До розрахунку ефекту Комптона: реляти-
вістського (а),  нерелятивістського (б). 

Отже, якщо поставити законну вимогу, щоб 
в розрахунку ефекту Комптона фігурувала енер-
гія віддачі світла, яка в явищі Комптона реаль-
но має місце (свідчення досліду Лебедєва), то 
явище від цього зразу набуває нерелятивіст-
ського характеру, бо вираженням енергії відда-
чі світла стає добуток (18), який до того своїм 
попереднім змістом надавав ефекту релятивіст-
ського спрямування. 

З урахуванням цього факту ми констатуємо 
таке. Як відомо, в твердженні, що добуток (18) 
виражає енергію об’єкта, еквівалентну його ма-
сі (релятивістська трактовка), найбільш концен-
тровано поєднані всі ті зміни в механічному 
принципі відносності, які роблять його формаль-
но придатним для електродинаміки. А оскільки 
виявляється, що релятивістська трактовка добут-
ку (18) не відповідає реальності, то це є аргумен-
том проти принципу відносності в електродина-
міці. Все, що треба було показати. 

На завершення перерахуємо деякі інші від-
мінності між релятивістською і нашою нереля-
тивістською трактовками явища Комптона. 

У релятивістській трактовці формула (13), за 
якою визначається маса електрона в співвідно-
шеннях для розрахунку ефекту Комптона, є фор-
мулою залежності маси від швидкості для будь-
якого об’єкта, а в нерелятивістській - тільки для 

електрона. Множник 1/ 22 /1 cv−  в останній 
описує збільшення із збільшенням швидкісті 
саме інертної маси і саме електрона, яке відбу-
вається з причини того, що у нього є заряд. Для 
електрозаряджених об’єктів з іншим відношен-
ням “електричний заряд” / “гравітаційна маса” 
ніж у електрона, такий множник буде іншим, а 
для матеріальних об’єктів з більшим числом 
факторів, що впливають на його інерційні влас-
тивості, він буде ще складнішим [7]. 

У релятивістській трактовці вважається, що 
співвідношення (12а) виражає закон збережен-
ня повної енергії системи. Остання, таким чи-
ном, розглядається як замкнута. В нереляти-
вістській подібне до (12а) співвідношення (17а) 
є виразом закону збереження енергії руху сис-
теми. До виразу закону збереження повної 
енергії системи в ньому не вистачає потенці-
альної енергії. Остання невідома в явищі Комп-
тона, як невідомо і те, чи можна систему від-
носити до замкнутої. Є підстави вважати, що 
реально вона відкрита, причому в сторону більш 
глибинних і тонких процесів, що якось коре-
люють з електромагнітним процесом (наприк-
лад, видано авторське свідоцтво на генератор 
торсіонного випромінювання, яке викликається 
електромагнітним випромінюванням [8]). 

а)

б) 

Нерелятивістський розрахунок ефекту Комп-
тона вимагає рівності µ0=m0, щоб бути суміс-
ним з дослідними результатами. Вказана рів-
ність, можливо, складає умову порогового по-
чатку результативної взаємодії в системі. Зміст 
її, мабуть, ще варто уточнювати, але незапе-
речним в цій справі є те, встановлене дослідом 
Лебедєва і зафіксоване в законі (9), що відби-
вання (випромінювання) світла супроводжу-
ється світловою віддачею, енергія якої виража-
ється добутком (18), тому в останньому завжди 
має фігурувати маса (інерція) світла, а не ваго-
мої матерії. 
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ПРО ЗАКОН ЗБЕРЕЖЕННЯ ВІДНОСНОЇ ШВИДКОСТІ  
ПРИ АБСОЛЮТНО ПРУЖНОМУ ЗІТКНЕННІ ДВОХ ТІЛ 

Встановлено, що при абсолютно пружному зіткненні двох тіл має місце досі невідомий за-
кон збереження, який полягає в тому, що після зіткнення обидва тіла віддаляються одне від од-
ного з тією ж швидкістю, з якою вони наближались одне до одного перед зіткненням. 

It is determined that at any absolutely elastic collision of two bodies until now unknown 
conservation law takes place which lies in the fact that after collision both bodies move off from each 
other with same velocity with which they approached each other before collision. 

Загальновідомо, що для двох тіл, які зазнали 
центрального абсолютно пружного зіткнення, 
виконується закон збереження імпульсу  

22112211 umumvmvm rrrr
+=+   (1) 

та закон збереження кінетичної енергії 

2222

2
22

2
11

2
22

2
11 umumvmvm

+=+ , (2) 

де m1 та m2 - маси першого та другого тіла; 1vr  та 

2vr  - їх швидкості до зіткнення; 1ur  та u2
r  - швид-

кості після зіткнення. 
Але чомусь до цього часу ніхто не звернув 

уваги на те, що при такому зіткненні має місце 
ще один закон збереження. Його можна назвати 
законом збереження відносної швидкості та 
сформулювати так: два тіла, які зазнали цент-
рального абсолютно пружного зіткнення, відда-
ляються одне від одного з тією ж швидкістю, з 
якою вони наближались одне до одного перед 
зіткненням. 

Математично цей закон можна виразити з 
допомогою рівняння 

r
1vr - 2v = - ( u1

r - 2ur ).  (3) 
Тобто в даному законі мова йде про те, що 

після центрального абсолютно пружного зітк-
нення двох тіл зберігається величина їх віднос-
ної швидкості, а її знак міняється на протилеж-
ний. 

Порівнюючи між собою (1), (2) та (3), бачи-
мо, що (3) є єдиним з цих співвідношень, яке не 
оперує масами тіл. Тому в першу чергу цей за-
кон буде використано в тих випадках, коли 
потрібно знайти всі швидкості v1

r , 2vr , u1
r  та 2ur , 

знаючи лише якісь три з них і не маючи жодної 
інформації про маси тіл, що зіткнулись. 

Щоб переконатись у справедливості цього за-
кону, достатньо підставити у вираз (3) значення 

1vr , 2vr , 1ur  та u2
r  з будь-якої задачі на централь-

не абсолютно пружне зіткнення. З цією ж ме-
тою можна розглянути (1) і (2) як систему двох 
рівнянь з двома невідомими 1ur  та u2

r . В резуль-
таті її розв’язку одержимо 
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які повністю підтверджують співвідношення (3). 
Оскільки в (4) та (5) враховані всі можливі 

варіанти величин мас та величин і напрямів 
швидкостей тіл, що співударяються, то підтверд-
ження співвідношення (3) з допомогою (4) і (5) 
по суті означає його остаточне доведення. 

Отже, у нас уже є словесний та математичний 
вирази даного закону для випадку центрального 
абсолютно пружного зіткнення двох тіл, яке ще 
інакше називають одномірним, маючи на увазі, 
що всі рухи тіл до і після такого зіткнення відбу-
ваються вздовж деякої лінії. 

Між тим, досить часто можна зустрітись ще 
з одним різновидом пружного зіткнення - з так 
званим нецентральним, або двомірним зіткнен-
ням двох тіл, головна особливість якого поля-
гає в тому, що обидва тіла або до зіткнення, або 
після, або ж і до і після зіткнення рухаються під 
кутом один до одного, і отже, вектори їх швид-
костей розташовані вже у певній площині. Де-
які випадки двомірних зіткнень можна відпо-
відним вибором систем відліку перетворити в 
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одномірні. Але не всі. Більшість таких зіткнень 
у будь-якій системі відліку залишатимуться дво-
мірними. 

Тому цілком доречно поставити питання про 
те, чи виконується даний закон і для цієї кате-
горії зіткнень. 

Щоб відповісти на це питання, почнемо з роз-
гляду найбільш простого випадку такого роду 
зіткнень - з двомірного зіткнення двох тіл одна-
кової маси. Найвідомішим прикладом такого 
зіткнення, опис якого наведено майже в кожно-
му підручнику з фізики, є нецентральне зітк-
нення двох протонів. На рис.1 схематично відтво-
рено фрагмент слідів, що залишаються в камері 
Вільсона при такому зіткненні. 

Налітаючий протон рухається в напрямі AB з 
позиції A у позицію B і ударяє другий протон, 
що перебуває в спокої у позиції C. Після такого 
зіткнення обидва протони розлітаються під ку-
том 90°. Налітаючий протон, який до зіткнення 
рухався зі швидкістю 1vr , після зіткнення руха-
ється в напрямі BD зі швидкістю 1ur , а протон, 
який до зіткнення був нерухомим, рухається в 
напрямі CE зі швидкістю 2ur . 

З рис.1 видно, що АС=DE, як відповідні сто-
рони рівних трикутників FAC та BDE. Оскільки 
АС є відстанню, яка була між обома протонами 
рівно за одиницю часу до зіткнення, а DE це 
відстань між ними, яка визначена рівно через 
одиницю часу після зіткнення, то з цього слі-
дує, що протони віддаляються один від одного 
після зіткнення з тією ж швидкістю, з якою во- 

Рис.1. Схема двомірного зіткнення двох протонів. 

ни наближались один до одного перед зіткнен-
ням. 

Тобто і для цього випадку виконується закон 
збереження відносної швидкості і для нього під-
ходить той же словесний вираз, який ми мали 
для випадку центрального абсолютно пружного 
зіткнення. 

Легко переконатись, що вказана особливість 
характерна і для випадку, коли замість протонів 
у зіткненні братимуть участь якісь інші тіла од-
накової маси, і для випадку, коли обидва тіла 
будуть мати різну масу, і навіть для найбільш 
загального випадку, для якого можливі будь-які 
співвідношення між величинами мас m1 і m  та 
величинами і напрямами швидкостей 

2

1vr  та 2vr . 
Але нам нема потреби розглядати тут усі ці 

випадки, адже висновок, який випливає з такого 
розгляду, ми досить просто зробимо далі з мате-
матичного виразу закону збереження відносної 
швидкості для двомірного абсолютно пружного 
зіткнення двох тіл. 

Для знаходження цього виразу повернемося 
знову до рис.1. З нього видно, що коли розклас-
ти всі швидкості на ||-складові в напрямі лінії 
FE, яка проходить через центри обох протонів в 
момент їх зіткнення, та на ⊥-складові у напря-
мі, перпендикулярному до FE, то будуть мати 
місце співвідношення 

( 1vr )|| = ( 2ur )|| та    ( 1vr )⊥ = ( 1ur )⊥. 
З цих співвідношень чітко проглядає ще од-

на, давно відома [1], особливість нецентраль-
них зіткнень: при двомірному абсолютно пруж-
ному зіткненні двох тіл певні зміни у швид-
костях цих тіл відбуваються лише з ||-складо-
вими і здійснюються за законами, характерни-
ми для центрального зіткнення, а ⊥-складові 
швидкостей кожного з тіл залишаються після 
зіткнення тими ж, якими вони були в них до зі-
ткнення. 1ur

D

Враховуючи цю особливість, можна записа-
ти за аналогією з (3) математичний вираз зако-
ну збереження відносної швидкості для двомір-
ного абсолютно пружного зіткнення двох тіл у 
вигляді: 

B С 
F E

( v1
r )|| - ( 2vr )|| = - [( u1

r )|| - ( 2ur )||]. 
Оскільки ⊥-складові швидкостей обох тіл 

після зіткнення не змінюються, то очевидне то-
тожнє виконання співвідношення 

( v1
r )⊥ - ( 2vr )⊥ = ( 1ur )⊥ - ( u2

r )⊥ . 
Розглядаючи останнє співвідношення в парі 

з попереднім, бачимо, що і в цьому випадку 

2ur  

1vr

⊥ν )( 1
r

)( 1vr || A 
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повний вектор відносної швидкості після зітк-
нення залишається за величиною таким, яким 
він був до зіткнення, а зміна його знака вказує 
на те, що коли до зіткнення обидва тіла набли-
жались одне до одного, то після зіткнення – вони 
віддаляються. 

Отже, у нас уже є всі підстави для тверджен-
ня, що узагальнений варіант закону збереження 
відносної швидкості, який справедливий як для 
одномірного, так і для двомірного абсолютно 
пружного зіткнення двох тіл, може бути запи-
саний у вигляді співвідношень:  

( 1vr )|| - ( v2
r )|| = - [( 1ur )|| - ( u2

r )||], 

( 1vr )⊥ = ( 1ur )⊥ і ( 2vr )⊥ = ( 2ur )⊥ 
та сформульований так: два тіла, які зазнали 
абсолютно пружного зіткнення, віддаляються 
одне від одного з тією ж швидкістю, з якою во-
ни наближались одне до одного перед зіткнен-
ням. 

Тепер зупинимось на деяких питаннях, що 
стосуються визнання даного закону та його міс-
ця серед інших законів. 

Для цього знову повернемось до співвідно-
шень (1), (2) та (3) і після незначних перетво-
рень перепишемо їх у вигляді: 

rm1 ( 1ur - 1v )=m2 ( v2
r - u2

r ),      (6) 
r r r rm1 ( u1

r - 1vr )( u1+ v1 )=m2 ( 2v - u2 )( 2vr + 2ur ),  (7) 
r r r r( u1+ 1v ) = ( 2v + 2u ).   (8) 

Співставляючи між собою (6), (7) та (8), ба-
чимо, що між ними існує перехресна взаємо-
залежність. 

Така залежність вказує на те, що співвідно-
шення (1), (2) та (3) теж залежні. І в цьому нема 
нічого несподіваного, бо зв’язок між (1), (2) та 
(3) в своїй основі лише повторює той, який 
існує між величинами mv, mv2/2 та v. 

Наявність вказаної залежності переконує нас, 
що (3) - це математичний вираз фізичного зако- 
ну. Адже якщо співвідношення (6) та (7) сприй-
маються як фізичні закони, то нема ніяких під-
став співвідношення (8) сприймати якось інакше. 

Те, що (3) може бути отримане як похідне з 
(1) та (2), ще зовсім не означає, що воно через 
це вже втрачає свою актуальність. Адже в тако-
му разі і якась з величин v, mv чи mv2/2 теж 
могла б вважатись зайвою на підставі того, що 
її можна отримати з двох інших. 

Не означає це і того, що закон, який розгля-
дається, не має новизни. Оскільки всі закони, 
якими описується певне явище, так чи інакше 
пов’язані між собою, то математичний вираз 
будь-якого нового закону не може не виводи-
тись з уже відомих законів. По суті сама проце-
дура доведення чогось нового передбачає зна-
ходження його зв’язку з чимось уже відомим.  

Тому нас взагалі не повинно цікавити, чи 
знав хтось про існування рівняння (8) та якою є 
історія його появи. Адже мова йде не про саме 
математичне рівняння як таке, а про те, що у 
даного співвідношення є смислове наповнення, 
на яке до цього ніхто не звернув уваги. 

Цілком можливо, що при розв’язуванні за-
дач на пружне зіткнення багато хто вже отриму-
вав рівняння (8), як проміжне в математичних 
перетвореннях на шляху до потрібного резуль-
тату. І те, що до нього віднеслись саме як до 
проміжного рівняння, в якому не побачили но-
вого фізичного змісту, тільки засвідчує, що цей 
зміст не є очевидним. 

Отже, як бачимо, місце даного закону серед 
інших фізичних законів розкривається самою 
взаємозалежністю між співвідношеннями (6), 
(7) та (8): він доповнює вже існуючі закони 
збереження імпульсу і кінетичної енергії як у 
фізичному, так і в світоглядному аспектах. 
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ОСОБЛИВОСТІ  ІОННОГО  ТРАВЛЕННЯ  РКT   
У  ТЛІЮЧОМУ  РТУТНОМУ  РОЗРЯДІ 

Представлені результати комплексного дослідження сполук Hg1-xCdxTe (РКТ) n- і p-типу, 
що травилися у тліючому розряді ртуті. Розряд проведений у квазізамкнутому об’ємі. Пред-
ставлені результати впливу технологічних параметрів на швидкість травлення. Після обробки 
іонами ртуті досліджені електрофізичні параметри РКТ n- і p-типу.  

Results of complex investigations of n- and p-type Hg1-xCdxTe (MCT), etching in RF mercury 
glow discharge, have been presented. Discharge was induced in quasiclosed volume. Results of tech-
nology parameter influence onto velocity of etching have been presented. Electrophysical parameters 
of n- and p-type MCT after processing have been studied. 

Вступ 

Іонне травлення напівпровідників широко 
використовується у технології виробництва різ-
номанітних приладів. Найбільш відомим є трав-
лення аргоновим іонним пучком з енергіями 
200-1500 еВ [1,2]. Робота [3] вперше вказує, що 
іонне травлення p-РКТ аргоном приводить до 
зміни типу питомої провідності. Визначено [4], 
що інверсія типу питомої провідності відбу-
вається при травленні p-РКТ іонами будь-якого 
типу. Ширина інвертованого шару може сягати 
сотень мікрон при певних режимах іонного 
травлення [5]. Іонне травлення є також важли-
вим процесом у виготовленні деяких детекторів 
ІЧ-випромінювання на основі n-РКТ. Усе це вка-
зує на важливість вивчення впливу іонного 
травлення на n-РКТ.  

В роботах [6,7,8] показано, що при обробці 
n-РКТ на поверхні формувався тонкий шар ши-
риною від кількох сотень до кількох тисяч Ǻ з 
високою концентрацією 2÷5⋅1016 см-3 і малим 
часом життя основних носіїв. Під поверхнею 
виникає шар шириною порядка 5-50 мкм (ши-
рина залежить від режимів обробки), в якому 
рухливість електронів та час життя вищі, ніж 
початкові параметри. Дослідження показали, що 
такий шар можна інтерпретувати як неском-
пенсований n-РКТ. 

Ці два досить різні процеси обумовлюють 
дуже глибоке перетворення типів у вакансійно - 
легованому p-РКТ, а також приводять до іден-
тичних досить об’ємних електричних змін в n-
РКТ. Таким чином, обидва процеси є наслідком 
спотворень структури, що виникають при ди-
фузії атомів ртуті у міжвузольні положення. 

У даній роботі представлені результати ком-
плексних досліджень сполук РКТ n- і p-типу, 
що травилися іонами ртуті, а також змін фізич-
них властивостей РКТ у зоні впливу пучка. 

Експеримент та обговорення 

Травлення проводилось у високочастотному 
тліючому розряді, який утворювався за допо-
могою діодної схеми з локалізацією розряду в 
квазізамкнутому об’ємі (КЗ0). Використання КЗ0 
дозволяє змінювати тиск пари ртуті у широко-
му діапазоні (1÷0,01 Па) без порушення опе-
рації накачки високого вакууму та значно змен-
шити забруднення обладнання атомами ртуті. 

Технологічні параметри змінювались у таких 
межах: напруга зміщення Uc=0,6÷3,0 кВ, тиск 
пари ртуті PHg=3⋅10-3÷8⋅10-4 мм.рт.ст. Визначе-
но, що швидкість травлення Vt сполук РКТ із 
складом сплаву x=0,2-0,22 лінійно залежить від 
Uc (до 2,2 кВ) та збільшується від 2 мкм/год 
при Uc=0,6 кВ до 24 мкм/год при Uc=2,2 кВ. 
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Середня температура зразка за таких умов не 
перевищує 50°C. Наступне збільшення Uc при- 
водить до швидкого зростання Vt до 60 мкм/год 
при Uc=3 кВ. 

Для очищення поверхні РКТ та CdTe перед 
епітаксією використано діапазон напруг Uc= 
=0,6÷1,2 кВ. Для формування відповідного зоб-
раження на поверхні РКТ та для розділення фо-
точутливих елементів задавались значення на-
пруг Uc=1,5÷2,2 кВ. Визначено, що при викори-
станні традиційних фоторезистів та травленні 
РКТ до глибини 20 мкм, відношення ширини до 
довжини канавок становить приблизно 1:10, кут 
нахилу бічної стінки - приблизно 80°-75°. Коли 
проміжок між елементами малий (2÷5 мкм), кут 
нахилу близький до 90°. 

Для того, щоб визначити характер n+-шару 
на опроміненій поверхні РКТ та знайти ширину 
порушеного шару після високочастотного трав-
лення іонами Hg використані рентгенівські ме-
тоди топографії і двокристального спектромет-
ру (ДКС). Застосована косонесиметрична схема 
дифракції на відбивання з подальшим азиму-
тальним скануванням зразка навколо вектора 
дифракції [9]. Ця схема дозволяє неперервно і 
селективно досліджувати порушення структури  

в широкому діапазоні товщини (0,1÷10 мкм) при-
поверхневого шару кристалу, опроміненого іона-
ми. На основі аналізу топограм і кривих гойдан-
ня, отриманих для (511) відбивання CuKα1 ви-
промінювання, при різних кутах азимутального 
сканування побудовані профілі розподілу дефор-
мацій в залежності від глибини проникнення 
рентгенівських променів в кристал (рис.1). 
Аналіз таких профілів проведений для шарів n-
РКТ з орієнтацією (111) (склад сплаву x=0,2, 
товщина ≈50 мкм). Травлення проводилось при 
Uc=0,6 кВ, 1,2 кВ, 2,4 кВ з тривалістю 15 хв, 5 хв, 
1 хв відповідно. При цих режимах витравлюється 
шар кристалу товщиною ~0,5 мкм. Збільшення 
енергії іонів ртуті приводить до росту зони 
структурних пошкоджень. Про це свідчать то-
пограми і залежності напівширин кривих гой-
дання від товщини приповерхневого шару 
(рис.1). Так, для Uc=2,4 кВ глибина пошкод-
жень становить 2,2 мкм, для 1,2 кВ – 1,7 мкм і 
для 0,6 кВ – 1,5 мкм. 

Для оцінки товщини n+-шару також прове-
дені вимірювання за ефектом Холла електрофі-
зичних властивостей зразків монокристалу РКТ 
з x=0,2 та x=0,27. Отримані параметри дослідже-
них шарів при T=77 К представлені в таблиці 1.
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Рис.1. Залежність напівширини кривої гойдання ∆θ″ (кут. с) від глибини проникнення рентгенівських променів 
(Lex) в кристал (а) для відбивання (511) CuKα1 для Cd1-xHgxTe (x=0,2). Uc=0,6 кВ (1), 2,4 кВ (2), 1,2 кВ (3). Топо-
грами: Lext=1,4 мкм (б) і Lext=0,54 мкм (в). 
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Таблиця 1. 
РКТ ne, см-3 µe, см2⋅В-1⋅с-1 

x = 0,2 2,2⋅1014 2,1⋅105 
x = 0,29 2,4⋅1014 7,9⋅104 

Аналіз даних пошарового травлення пока-
зує, що ширина n+-шару менша за 2,5 мкм і 
фактично не залежить від ширини видаленого 
шару РКТ іонами ртуті. Ми припускаємо, що 
n+-шар утворюється в результаті виникнення 
структурних дефектів і локальних деформацій в 
приповерхневій зоні опроміненого іонами ртуті 
або аргону кристалу РКТ.  

Зміни властивостей кристалу після іонного 
травлення відбуваються і в зразках n-типу і 
зразках p-типу, причому в зразках p-типу ці змі-
ни набагато суттєвіші. Аналогічні зміни влас-
тивостей за тих же умов відбуваються незалеж-
но від типу іонів. Основна особливість кристалів 
з поверхнею, обробленою іонами – інверсія типу 
питомої провідності в зразках p-типу та збіль-
шення концентрації електронів в кристалах n-
типу. На великі глибини також змінюються ре-
комбінаційні властивості приповерхневих шарів. 

Час життя нерівноважних носіїв заряду в зраз-
ках РКТ p-типу при низьких температурах до-
сягав насичення τp~0,3 мкс і був визначений 
SRH рекомбінацією через локальний рівень з 
енергією ∆Eа ~60 МеВ (рис.2). Іонне травлення 
приводить до збільшення τp до ~1,6 мкс і до 
зміни основного механізму рекомбінації на Оже- 
рекомбінацію. Хімічне видалення поверхневого 
шару при травленні в бром-метанолі з наступ-
ними вимірюваннями показує, що область, зба- 
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Рис.2. Температурна залежність часу життя в p-РКТ 
(x=0,27): вихідна (1), після травлення ртуттю (2), 
після хімічного зняття шару товщиною 20 мкм (3). 

гачена електронами, розповсюджується на гли-
бину до 50 мкм. Слід відзначити, що процес 
інверсії відбувається з великою швидкістю. Так, 
після обробки p-РКТ (x=0,2, концентрація дірок 
5⋅1015 см-3 при Uc=1,5 кВ) на протязі 5 хв, гли-
бина p-n переходу становила 250 мкм. 

В зразках РКТ з x=0,27 та електронним ти-
пом провідності з початковою концентрацією но-
сіїв n~3,5⋅1014 см-3 та їхньою рухливістю µе~ 
~6⋅104 см2⋅В-1⋅с-1, травлення іонами ртуті при-
водить до збільшення концентрації електронів 
у легованій області вдвічі (рис.3), а рухливість 
збільшується до µе~8⋅104 см2⋅В-1⋅с-1 (рис.4). Час 
життя носіїв в оброблених зразках збільшуєть-
ся приблизно на порядок величини (рис.5). 
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Рис.3. Температурна залежність коефіцієнта Холла 
для n-РКТ (x=0,27): вихідна (1), після травлення 
ртуттю (2), після хімічного зняття шару товщиною 
20 мкм (3). 

µH,
см2/(В⋅с)

4 6 8 10 12 14

104

105

 - 1
 - 2
 - 3

103/T, K-1  
Рис.4. Температурна залежність холівської рухли-
вості для n-РКТ (x=0,27): вихідна (1), після травлення 
ртуттю (2), після хімічного зняття шару 20 мкм (3). 

Науковий вісник Чернівецького університету. 1998. Випуск 40. Фізика. 84



Особливості  іонного  травлення  РКT  в  тліючому  ртутному  розряді  

4 6 8 10 12 14

5

10

τ, мкс

103/T, K-1

 
Рис.5. Температурна залежність часу життя в n-РКТ 
(x=0,27): вихідна (1), після травлення ртуттю (2), 
після хімічного зняття шару товщиною 20 мкм (3). 

При хімічному видаленні шару товщиною h~ 
∼20 мкм частково відновлюється характер вище 
згаданих залежностей. Травлення аргоном за тих 
же умов змінює властивості РКТ, зменшуючи 
протяжність в порівнянні з травленням іонами 
ртуті. Ми припускаємо, що травлення іонами 
Hg приводить до додаткового насичення по-
верхні РКТ ртуттю [10], яка розширює зміни 
властивостей РКТ в опроміненій зоні. 

Заключення 

Травлення РКТ в тліючому розряді ртуті з 
використанням квазізамкнутого об’єму дозво-
ляє проводити обробку РКТ з великою швид-
кістю (до 30 мкм/год) без нагрівання поверхні 
(температура менша за 50°C). Стехіометрія по-
верхневого шару РКТ не порушується. Ширина 
пошкодженого шару біля поверхні залежить від 
напруги зміщення і є меншою за 2,5 мкм при 
травленні до глибини 20 мкм.  

Обробка n-РКТ формує n+-n структуру. Ши-
рина n+-шару рівна ширині пошкодженої зони. 
Обробка p-РКТ приводить до інверсії типу про-
відності на глибину, набагато більшу, ніж при 
обробці іонами Ar. Прискорення інверсії пов’я-
зане з насиченням поверхні РКТ іонами Hg в 
процесі обробки. Ці іони виступають додатко-
вим джерелом для високошвидкісної дифузії 
ртуті в глибину матеріалу. 
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ВПЛИВ ЕЛЕКТРОФІЗИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ СЕЛЕНІДА ІНДІЯ  
ТА РЕЖИМІВ ФОРМУВАННЯ ВЛАСНОГО ОКСИДУ  

НА ВЛАСТИВОСТІ ГЕТЕРОПЕРЕХОДІВ ОКСИД-p-InSe 

Методом нестехіометричного росту сполуки InSe та легуванням її цинком або кадмієм 
отримані досконалі кристали p-типу провідності. Формування гетеропереходів оксид-p-InSe 
шляхом термічного окислення кристалічної підкладки здійснено при різних температурно-
часових режимах. Вимірюваннями вольт-амперних характеристик гетеропереходів підтвер-
джена їх висока якість та встановлені оптимальні технологічні умови виготовлення. 

The p-type perfect crystals by method non-stoichiometric growth InSe compound and doping it 
with Zn or Cd has been obtained. Forming the oxide-p-InSe heterojunction carried out via thermal 
oxiting the crystal substrate at the different temperature and time regimes. Heterojunction high quality 
is confirmed with the help of current-voltage characteristics measurements. Optimal technological 
conditions of heterojunction manufactoring is established. 

У даній роботі з метою одержання якісних 
гетеропереходів оксид-p-InSe досліджувались 
оптимальні умови їх виготовлення. Раніше на-
ми було показано [1], що окислення моносе-
леніда індія приводить до утворення на його 
поверхні власного оксиду подібного, по влас-
тивостям, до In2O3. Володіючи одночасно висо-
кою провідністю і прозорістю така плівка окси-
ду приводить до утворення гетеропереходу ли-
ше з кристалами p-типу провідності. Виник-
нення енергетичного бар'єру на гетеромежі з 
кристалами InSe n-типу не спостерігається. 

Специфіка росту кристалів InSe методом 
Бріджмена, неодноразово повторювана експери-
ментально, полягає в тому, що у більшості ви-
падків легуюча домішка відганяється на кінець 
злитка. Тобто існує проблема керованого легу-
вання таких кристалів. З іншого боку, ріст крис-
талу стехіометричного складу приводить до ви-
никнення надмірної кількості блоків у злитку. 

Тому, для одержання кристалів потрібної дос-
коналості та типу провідності використовува-
лась методика нестехіометричного росту InSe [2] 
та легування його домішками II групи періодич-
ної системи елементів - кадмієм і цинком [3,4]. 
Результати електрофізичних параметрів виро-
щених нами кристалів представлені в таблиці 1. 

В якості підкладок при виготовленні гетеро-
переходів використовувались кристали з пара-
метрами, що зазначені в таблиці 1 під номером 3. 
Це пов'язано з тим, що крім відповідного типу 
провідності вони повинні володіти досить низь-
ким опором, що визначає величину струму через 
гетероперехід. Зазначені кристали p-InSe окис-
лювались на повітрі протягом 1, 2, 5, 10, 20, 50 
хвилин при температурах 200, 300, 400 і 500оС; 
по два зразки для кожного режиму окислення. 
Окислені зразки обрізались і сколювались від 
можливих закороток, після чого наносились 
індієві контакти. На виготовлених таким чином 

Таблиця 1. Електричні властивості монокристалів InSe при кімнатній температурі. Індекси ⊥с, ||с - відповідають 
вимірам, проведеним у двох взаємно перпендикулярних орієнтаціях відносно кристалографічної осі С. 

№ Сполука Тип 
провід-
ності 

n, p, 
см-3 

µ⊥с , 
см2/(В⋅с) 

σ||c , 
Ом-1⋅см-1 

σ⊥c , 
Ом-1⋅см-1 

А=σ⊥c/σ||c
 

1 In1,05Se0,95
 n 1,5⋅1015 940 1,18⋅10-2 1,25⋅10-1 19 

2 InSe<Cd> p 5,2⋅1013 51 4,1⋅10-6 4,24⋅10-4 102 

3 In1,05Se0,95<Cd> p 2⋅1014 63 5,2⋅10-5 2,14⋅10-3 41 

4 InSe<Zn> p 5,0⋅1013 28 9,0⋅10-6 2,24⋅10-4 24,9 
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 Вплив електрофізичних параметрів селеніда індія 

гетеропереходах оксид-p-InSe вимірювалась фото- 
е.р.с. при освітленості ∼100 мВт/см2. Результати 
вимірювань представлені в таблиці 2, де відіб-
рані тільки ті зразки, що володіли максималь-
ною напругою холостого ходу. З таблиці 2 вид-
но, що при різних температурах великої розбіж-
ності у величині Uхх не існує, проте час окис-
лення зразків суттєво відрізняється. 

Щоб з'ясувати вплив режимів формування 
гетеропереходів на їх якість, нами досліджува-
лись вольт-амперні характеристики зразків при 
прямому зміщенні. Як відомо [5], в цьому випад-
ку залежність між струмом і напругою є експо-
ненційною, а максимальний показник експонен-
ти спостерігається у випадку ідеальних діодів, 
зокрема, коли фактор ідеальності n=1. Відхилен-
ня від ідеальної ВАХ має місце при: а) зміні 
механізму протікання струму через p-n-перехід; 
б) впливі шунтуючих струмів, які викликані де-
фектами бар'єру; в) наявності діелектричного 
прошарку. В кожному із цих випадків n>1. 

На рис.1 показані прямі гілки ВАХ гетеро-
переходів, фотоелектричні параметри яких при-
ведені в таблиці 2. Добре видно, що в напів-
логарифмічному масштабі вони лінійні з двома  

Таблиця 2. Максимально досягнута величина напруги 
холостого ходу гетеропереходів оксид-p-InSe при 
різних режимах їх формування. 

t, oC 200 300 400 500 

tокис, хв 10 5 5 1 

Uхх, В 0,41 0,53 0,44 0,49 

Рис.1. Прямі гілки вольт-амперних характеристик 
гетеропереходів оксид-p-InSe при кімнатній темпе-
ратурі: 200oC, 10 хв (1); 300 oC, 5 хв (2); 400 oC,  
5 хв (3); 500 oC, 1 хв (4). 

нахилами. По кожному нахилу ВАХ були виз-
начені коефіцієнти n, які вказані на рис.1. Залеж-
ності I(U), які описуються n=1, відповідають ди-
фузійному механізму проходження струму че-
рез бар'єр, а n=2 - рекомбінаційному. Одночасне 
протікання дифузійного та рекомбінаційного 
струмів може приводити до n, що лежить між 1 
та 2. Спостереження обох механізмів протікання 
струму через гетероперехід, зокрема, при 300оС 
та зміна рекомбінаційного струму на дифузій-
ний вказують на високу їх якість. Така зміна 
раніше спостерігалась для дифузійних кремніє-
вих діодів [5]. При цьому наявність зазначених 
вище факторів б) і в) можлива, але не суттєва. 
Нижчої якості гетеропереходи з n=1,5÷1,6, та 
n=3,2, тому що вони володіють значно вищими 
струмами насичення. 

Таким чином, в результаті проведених дос-
ліджень встановлено: 

1. Можливість одержання досконалих крис-
талів моноселеніда індія заданого типу провід-
ності та концентрації основних носіїв заряду. 

2. На основі p-InSe можна формувати високо-
якісні гетеропереходи і визначено оптимальні 
режими такого формування. 

3. Перевагою представленої методики виго-
товлення гетеропереходів перед традиційною є, 
по-перше, те, що відпадає необхідність підго-
товки та захисту поверхні підкладок, так як в 
шаруватих кристалах вона є одночасно природ-
нім дзеркальним сколом та інертна в оточуючо-
му середовищі в силу слабкого хімічного зв'яз-
ку між шарами, а, по-друге, процес окислення 
не потребує складного устаткування та контро-
лю, так як здійснюється при відносно невисоких 
температурах, що здешевлює їх виробництво. 
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ВАТ “ЦКБ Ритм”, Чернівці 

КОНСТРУКЦІЯ  ТА  ВИГОТОВЛЕННЯ  ПОРОГОВОГО 
ФОТОПРИЙМАЧА НА ОСНОВІ МОНОКРИСТАЛІЧНОГО КРЕМНІЮ 

Представлені технологія та конструкція порогового фотодіоду ФД337А, виготовленого на 
основі монокристалічного кремнію. Приведені результати досліджень темнового струму, спек-
тральних, вольт-фарадних та вольт-амперних характеристик свідчать про відповідність даного 
фотодіоду кращим зарубіжним зразкам. 

The technology and design of threshold photodiode ФД337А constructed on silicon single crystal 
base are presented. The research results of dark current, spectrum, volt-farad and volt-ampere 
characteristics testified about agreement between the given photodiode and the best foreign samples. 

В останні роки актуальною є проблема масо-
вого виробництва професійних твердотільних 
датчиків γ-випромінювання та приладів для γ-
спектрометрії на основі модулів "сцинтилятор-
фотодіод" [1]. Такі датчики відрізняються кра-
щою лінійністю (до 20% відхилення) у порів-
нянні з традиційними газорозрядними. 

Необхідним елементом таких модулів є поро-
говий фотодіод (ФД) на основі монокриста-
лічного кремнію. Кращим світовим виробником 
порогових фотодіодів є японська фірма Hamа-
matsu [2]. Типовим представником порогових 
p-i-n фотодіодів може бути S3590-01, який від-
різняється високим рівнем чутливості в діапазоні 
випромінювання сцинтилятора (0,52-0,65 мкм), 
низькими значеннями темнового струму і ємності. 

Розробником та виробником сцинтиляційних 
матеріалів та модулів "сцинтилятор-фотодіод" у 
нашій країні є концерн Інститут монокристалів 
НАНУ (м.Харків) [1]. 

Для потреб Інституту монокристалів колек-
тивом виконавців ВАТ "ЦКБ Ритм" (м.Чернівці) 
був розроблений та впроваджений у серійне ви-
робництво пороговий фотодіод ФД337А. 

Високий рівень значень фотоелектричних 
параметрів ставить розроблений фотодіод в один 
ряд з кращими зарубіжними аналогами та доз-
воляє говорити про оптимальне технологічне 
вирішення проблеми за допомогою планарно-
дифузійної технології і оптимальне конструк-
тивне виконання. 

Фотодіод виконаний як у негерметичному 
варіанті, так і у варіанті захисту фоточутливого 
елементу пластмасою. Фоточутливий кремнієвий 

кристал приклеєний до сілталової підкладки. По-
перечний переріз кристалу наведено на рис.1. 

Зупинятись на фізичних принципах роботи 
ФД недоцільно. Вони описані, наприклад, в [3]. 
Про конструкцію та технологію виготовлення 
ФД337А мова йтиме нижче. 

Для монохроматичного випромінювання по-
роговий потік визначається за формулою [4] 

12
шп

−
λ

⋅=Φ ISi ,                        (1) 

де iш - густина струму шуму в одиничній смузі 
частот, SIλ - струмова монохроматична чутли-
вість. 

Отже, для отримання низьких значень поро-
гових потоків у смузі частот, де переважають 
дробові шуми ФД, необхідно отримати мінімаль-
но можливі значення темнових струмів (менші 
ЗНА при U=30 B і площі фоточутливого еле-
мента 1 см2) і максимально можливі значення  
 

n-шар 
ізоляційний 
шар (SiO2) 

негативний 
електрод 
(катод)позитивний 

електрод (анод)

p-шар

збіднений шар n+-шар 
Рис.1. Поперечний перетин порогового p-i-n ФД. 
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чутливості 0,25-0,35 А/Вт в діапазоні 0,5-0,65 мкм 
(діапазон вторинного випромінювання криста-
лів CsJ та ZnSe під дією γ-випромінювання). 
Одночасно необхідно отримати мінімально мож-
ливі значення ємності (не більші 150 пФ при 
U=30 В і площі фоточутливого елемента 1 см2). 

Складність полягає в тому, що завдання одно-
часного отримання низьких значень темнового 
струму, ємності та високої чутливості у вище-
згаданій області містить в собі взаємовиключні 
протиріччя і конструкція ФД потребує певної 
оптимізації та компромісних рішень. 

Відомо, що струмова монохроматична чутли-
вість ФД визначається за формулою [5]: 

24,1
)1( λ

γ⋅−=
λ

QTRSI ,                  (2) 

де R - коефіцієнт відбивання поверхні ФД, Т - 
коефіцієнт пропускання вхідного вікна ФД, γ - 
коефіцієнт збирання генерованих світловим ви-
промінюванням носіїв, Q - внутрішня квантова 
ефективність, λ - довжина хвилі світлового ви-
промінювання у мікрометрах. Якщо перші два 
параметри оптимізуються конструктивно (Q≈1 
для λ=0,52-0,65 мкм), то коефіцієнт γ залежить 
від багатьох факторів. Неоптимальний стан гра-
ниці розділу Si-SiO2 (наявність позитивного за-
ряду в окислі та висока концентрація поверхне-
вих енергетичних рівнів) приводить до підви-
щеної рекомбінації на поверхні [6]. Відомо, що 
глибина поглинання світлового випромінювання 
в е разів, наприклад, для λ=0,55 мкм рівна ~1,4 мкм 
[7]. Так як р-шар, створений методом дифузії, є 
досить дефектна зона, то це підвищує рекомбі-
націю генерованих світлом носіїв в р-області. 
Забруднення об’єму важкими металами або не-
достатньо ефективне проведення гетерування 
об’єму кристалу призводить до підвищеної ре-
комбінації генерованих носіїв в об’ємі. Проте, 
наявність зовнішнього електричного поля і збід-
неної області, а також мала глибина поглинання 
короткохвильового випромінювання дещо ком-
пенсують роль об’ємної рекомбінації. Усі вище-
згадані негативні фактори зменшують коефіцієнт 
збирання носіїв, а значить і струмової моно-
хроматичної чутливості. 

Таким чином, для отримання високих значень 
чутливості ФД необхідно отримати ідеальний 
стан об’єму і поверхні кристалу при глибині p-n 
переходу, меншій 1 мкм. 

Проте отримати односторонній різкий перехід 
з глибиною, меншою 1 мкм, який би не проби-
вався при високих напругах (більших 30 В), з 

прийнятним процентом виходу якісних крис-
талів проблематично [8]. 

Тому оптимальним для отримання високого 
рівня чутливості в діапазоні 0,52-0,65 мкм та 
запобігання пробою до напруг більших 30 В є 
створення p-n переходу в кристалі глибиною 1,2-
1,5 мкм методом планарно-дифузійної техно-
логії. При цьому важливим є підбір оптималь-
ної послідовності термічних процесів для ство-
рення потрібних глибин та концентрації в дифу-
зійній області і ефективного гетерування об’єму 
кристалу для збереження часу життя неоснов-
них носіїв заряду. 

Як було показано вище, для отримання низь-
ких значень порогових потоків необхідно міні-
мізувати густину струму ФД, яка в смузі частот, 
де шум має дробову природу, визначається за 
формулою 

fІIqi ∆+= Φ )(2 тш ,                    (3) 
де q – заряд електрона, Іт - темновий струм ФД, 
ІФ - фоновий струм, викликаний паразитною під-
світкою. 

Так як для діоду, що працює в модулі із 
сцинтилятором ІФ=0, то шум ФД визначається 
рівнем Іт. Темновий струм в кремнієвому p-n пе-
реході залежить від трьох складових, що мають 
різну природу і визначені наступним чином [9]: 

2
тп

2
тг

2
тдт ІІII ++= ,                     (4) 

де Ітд - дифузійна складова темнового струму, 
Ітг - генераційна складова темнового струму, Ітп - 
поверхнева складова темнового струму. 

Для різкого p-n переходу з низькою концен-
трацією основних носіїв заряду в n-області і ви-
сокою в p-області згідно [8]  
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⋅

⋅⋅
= 1

2

тд ,             (5) 

де ni- власна концентрація носіїв в кремнії, Dp - 
коефіцієнт дифузії дірок в n-області, Nd - кон-
центрація донорів в n-області, Lp - дифузійна 
довжина дірок в n-області, U - прикладена до 
діоду напруга, k - стала Больцмана, Т - темпера-
тура в К, А - площа фоточутливого елемента. 

У випадку, коли дифузійна довжина Lp пе-
ревищує довжину квазінейтральної області W, у 
формулі (5) замість Lp повинна бути W. Для ви-
падку ФД337А це приблизно 300 мкм. При змі-
щеннях більших 100 мВ експоненційним чле-
ном у формулі (5) можна знехтувати. Отже, ди-
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фузійна складова прямує до насичення. 
При достатньо високому рівні проведення 

термічних процесів, високому рівні електронно-
вакуумної гігієни та збереженні, у зв’язку з цим, 
дифузійної довжини неосновних носіїв заряду, 
дифузійна складова є дуже малою і не вона ви-
значає рівень темнового струму ФД. 

Поверхнева складова темнового струму має 
генераційну природу в збідненій приповерхне-
вій області і визначається згідно [8] співвідно-
шенням: 

Ftnsti AvNqnI ⋅σ⋅⋅⋅=тп ,                (6) 
де Nst - густина центрів генерації-рекомбінації 
на поверхні, vtn - теплова швидкість носіїв, σ - 
перетин захоплення центрів генерації-рекомбі-
нації на поверхні, AF - площа збідненої зони на 
поверхні 

XdsPAF ⋅= ,                           (7) 
де Р - периметр фоточутливого елементу, Xds - 
ширина збідненої приповерхневої зони. 

Ширина збідненої приповерхневої зони приб-
лизно рівна (не більша) ширині збідненої зони 
в об’ємі 

d

o
d Nq

U
x

⋅
−ϕε⋅ε

=
)(2

,                        (8) 

де ε - діелектрична проникливість кремнію, εо - 
діелектрична стала, ϕ - контактна різниця по-
тенціалів в кремнієвому p-n переході. 

В залежності від технології обробки та від-
мивки поверхні пластини, термічних процесів 
для кремнію Nst лежить в межах 1010÷1013 см-2, 
а σ - в межах 10-15÷10-17 см2. Ці величини можна 
і потрібно мінімізувати шляхом вибору матері-
алу кристалографічної орієнтації (100) та покра-
щенням рівня технології. Розрахунки згідно (6), 
(7), (8) показують, що досягнення рівня темно-
вого струму меншого 1 нА для напруг більших 
30 В є цілком реальним. 

В реальних умовах поверхневі тональні ви-
токи можуть призводити до збільшення струму 
в частині ФД, що приводить до зменшення про-
центу виходу справних приладів. Тому для пра-
вильно сконструйованого кристалу ФД, навіть 
при високому рівні проведення технології, ве-
лику роль відіграє генераційна складова темно-
вого струму в збідненій області в об’ємі ФД. 

Генераційна складова темнового струму ви-
значається тепловою генерацією носіїв через 
генераціно-рекомбінаційні рівні в збідненій об-
ласті і дрейфом їх у полі, що виникає при при-

кладенні до p-n переходу зворотньої напруги. 
Природа генераційно-рекомбінаційних рівнів різ-
номанітна. Це і наявність важких металів у ви-
хідному матеріалі, і забруднення об’єму некон-
трольованими домішками. Крім того, деякі гли-
бокі рівні, через які генерація носіїв при малих 
зміщеннях практично не йде, при прикладенні 
достатньо великих зовнішніх електричних на-
пруг стають енергетично близькими до середи-
ни забороненої зони і їхня генераційна здатність 
різко зростає. 

Тому очевидно, що для отримання малих 
значень генераційної складової темнового стру-
му важливим є все: чистота вихідного монокрис-
талічного матеріалу, дотримання електронно-
вакуумної гігієни, висока степінь чистоти хі-
мічних реактивів, ефективність гетерування, оп-
тимальна послідовність термічних процесів. Най-
більш складним в рамках планарно-дифузійної 
технології є проведення гетерування припо-
верхневої лицевої зони глибиною до 40 мкм. 

Генераційна складова, як відомо, визначаєть-
ся за формулою 

Ae
хnq

І kT
qU

іі ⋅−
τ
⋅⋅

= )( 12
0

тг ,             (9) 

де хі - зона найбільш інтенсивного генерування 
носіїв, τ0 - величина, обернена до усередненого 
темпу генерації носіїв через генераційно-реком-
бінаційні рівні в області хі. 

Область хі при невеликих зміщеннях може 
значним чином відрізнятись від збідненої об-
ласті xd [8]. Однак, при зміщеннях більших 30 В 
для високоомного матеріалу з питомим опором 
1000 Ом⋅см хі≈0,9xd. Зрозуміло, що при зміщен-
нях більших 200 мВ експоненційним членом в 
формулі (9) можна знехтувати. 

Якщо вважати, що темновий струм визнача-
ється саме генераційною складовою, то для от-
римання струмів до 3 нА при зміщенні 3 В не-
обхідно мати τ0≤2,6⋅10-2 с. Як показують дані по 
кращим зарубіжним аналогам, зокрема S3590-01, 
досягнення таких рівнів є цілком реальним. 
Питання реалізації вимог по ємності в основ-
ному зводиться до вибору оптимального пито-
мого опору вихідного матеріалу. 

Для різкого переходу на основі високоомно-
го матеріалу n-типу ємність визначається за фор-
мулою [8]: 

А
U
NС do ⋅
−ϕ⋅
⋅ε⋅ε

=
)(2

.                       (10) 
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Конструкція  та  виготовлення  порогового фотоприймача  

Розрахунки показують, що для отримання 
ємності не більшої за 150 пФ при зміщенні 30 В 
і площі фоточутливого елемента А=1 см2 необ-
хідно взяти матеріал з питомим опором не мен-
шим 800 Ом⋅см. 
 
Конструкція та технологія виготовлення ФД337А  

 
Для реалізації завдання був вибраний мате-

ріал КДЭ1 60С згідно ТУ 48-0513-05.0-91 випуску 
Запорізького титано-магнієвого комбінату. Пито-
мий опір матеріалу становить ∼1500 Ом⋅см, 
радіальний розкид питомого опору не більший 
5%, що гарантує високу однорідність кремнію. 
Час життя неосновних носіїв заряду (дірок) 1500 
мкс. Діаметр злитка 60 мм. Кристалографічна 
орієнтація (111) звичайно не оптимальна, проте 
мова йде не про експеримент, а про серійний ви-
пуск і економічно недоцільно використовувати 
матеріал орієнтації (100) марки КБО-1-ЭМ/25-Т 
згідно ТУ 48-4-504-88, оскільки діаметр такого 
злитку 25 мм і на ньому розміщується лише 
один кристал площею 1 см2. 

Виготовлення кристалу з ФД здійснювалось 
методом традиційної планарно-дифузійної тех-
нології. Особлива увага була звернена на якість 
хіміко-механічної і хіміко-динамічної обробки 
поверхонь пластин кремнію. Найкращий ефект 
дала послідовність хімічних очисток в складі 
1:1:4 (NH4:H2O2:4H2O) i 1:1:1 (HNO3:H2O2:H2O). 

При проведенні термічних процесів після 
максимальної температури термообробки (окис-
лення) 1150°С наступні термообробки прово-
дились по спадаючій за температурами послі-
довності. Відзначимо значну інтенсивність. 

Великі пошукові роботи були проведені по 
відпрацюванню оптимального режиму терміч-
ного гетерування фосфором. 

В подальшому кристал приклеювався до си-
талової підкладки точковим методом і розварю-
вався алюмінієвим дротом діаметром 30 мкм. 
Фоточутливий елемент ФД захищався тонким 
шаром (до 100 мкм) лаку БМК. 

 
Результати вимірювань та досліджень. 

 
Дослідження темнового струму ФД337А про-

водилось у порівнянні з даними рекламного 
проспекту фірми Hamamatsu [2]. 

По абсолютним значенням темнові струми 
аналогів близькі між собою (рис.2). Характер-
ний нахил вольт-амперної характеристики гово-
рить про генераційну природу темнового стру-
му в збідненій зоні і на поверхні. Дещо збіль-
шений нахил ВАХ ФД337А свідчить про мен-
ше значення τ0 у ФД337А порівняно з S3590-01. 
Це пов’язано з наступними причинами: вико-
ристання фірмою Hamamatsu більш якісного 
кремнію фірми Wokker (Німеччина), орієнта-
цією матеріалу, використаного Hamamatsu, і, 
що ймовірно, кращим станом приповерхневої 
зони, що пов’язано з орієнтацією матеріалу і ви-
користанням технології іонного легування. Про-
те, у будь-якому випадку можна відзначити від-
повідність ФД337А сучасному кращому зару-
біжному аналогу. 

Температурна залежність темнових струмів 
двох аналогів наведена на рис.3. Тут також спос-
терігається висока степінь відповідності. Краща 
температурна залежність у ФД337А пов’язана з 
меншою температурною залежністю характе-
ристик генераційних центрів в об’ємі і на по-
верхні у ФД337А у порівнянні з S3590-01. 

Спектральна характеристика чутливості ана-
логів (рис.4) свідчить про більш високий час 
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Рис.3. Температурні залежності темнових стру-мів 
ФД337А та S3590-01. 

Рис.2. Вольт-амперні характеристики ФД337А та 
S3590-01. 
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Рис.5. Вольт-фарадні характеристики ФД337А та 
S3590-01. 

Рис.4. Спектральні характеристики ФД337А та 
S3590-01. 

життя неосновних носіїв заряду у ФД337А по- 
рівняно з S3590-01. Це випливає з того, що у 
ФД337А вища чутливість у максимумі і сам 
максимум чутливості зсунутий у більш довго-
хвильову область. Чутливості в області 0,52-
0,65 мкм у аналогів близькі. Більш висока чут-
ливість у S3590-01 у короткохвильовій зоні 
пов’язана з використанням матеріалу орієнтації 
(100). Очевидні переваги ФД337А у довгохви-
льовій області дозволяють розширити сферу 
використання вітчизняного ФД. 

Вольт-фарадні характеристики ФД337А і 
S3590-01 (рис.5) підтверджують використання 
зарубіжною фірмою більш високоомного мате-
ріалу. В даному випадку говорити про переваги 
чи недоліки не доводиться. При потребі, вико-
ристовуючи матеріал відповідного питомого 
опору, реалізація аналогічних значень ємності не 
становить проблеми. 

З проведених досліджень слідує, що фотодіод 
ФД337А може представляти великий інтерес 
для широкого кола споживачів завдяки висо-
ким експлуатаційним якостям та значно ниж-
чою, порівняно з аналогом, ціною. 

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ. 
 

1. Рыжков В.Д., Волков В.Г. и др. Сцинтилэлек-
тронные детекторы радиации (СЭЛДИ) – твердо-
тельные детекторы нового поколения. Состояние, 
перспективы развития, промышленное использо-
вание. - Харьков, 1996 (Препринт). 

2. Hamatsu. Photodiodes. Cat. №KPD0001E06, Dec. 
1997. 

3. Зи C. Физика полупроводниковых приборов: В 2 
т. - М.: Мир, 1984. Т.2. 

4. Анисимова Н.Д., Викулин И.М.. Полупроводнико-
вые фотоприемники. Ультрафиолетовый, види-
мый и ближний инфракрасный диапазоны спект-
ра. - М.: Радио и связь, 1984. 

5. Тришенков М.А., Фример А.И. Фотоэлектричес-
кие полупроводниковые приборы с р-n-перехода-
ми // Полупроводниковые приборы и их приме-
нение. Вып.25. - М.: Сов. Радио, 1971. 

6. Ouchi H., Mukai T., Kamei T., Okamura M. Silicon 
p-n-junction photodiodessensitive to ultraviolet ra-
diation // IEEE. - 1979. - ED-26, №12. - P.1965-1969. 

7. Бузакова Л.К., Тлиберман А.Я. Полупроводнико-
вые фотоприемники. - М.: Энергия, 1976. 

8. Маллер Р., Кейминс Т. Элементы интегральных 
схем. - М.: Мир, 1989. 

9. Ван дер Зил А. Шумы при измерениях. - М.: Мир, 
1979. 

 

Науковий вісник Чернівецького університету. 1998. Випуск 40. Фізика. 92



 

УДК 539.213+621.315.592 

© 1998 р.   В.З. Цалий, Р.Д. Венгренович, Р.Я. Юречко*, З.П. Цалий 

Чернівецький державний університет ім.Ю.Федьковича, Чернівці 
* Державний університет "Львівська політехніка", Львів 

КРИСТАЛІЗАЦІЯ  ТА  СТРУКТУРА   
АМОРФНИХ  СПЛАВІВ  СИСТЕМИ  SiXTe100-X 

У роботі приведені результати досліджень кінетики кристалізації та структури аморфних 
сплавів SixTe100-x. Показано існування хімічно впорядкованої структури на складі Si20Te80. 

Results of experimental study of the kinetic of crystallization and structure of amorphous alloys 
SixTe100-x  was presented in this paper. Existing chemical ordering structure in Si20Te80 was 
indicating. 

Застосування термодинамічних та кінетич-
них теорій для макроскопічного опису ряду 
властивостей невпорядкованих систем не завж-
ди достатнє для моделювання процесів, що 
проходять на мікроскопічному рівні. Досить 
корисно в цьому плані враховувати структурно-
геометричні співвідношення між окремими ато-
мами та в структурних елементах, можливість 
утворення і тип структурних одиниць (с.о.) – 
фрагментів хімічної відтворюваності структури. 
При наявності даних про тип структурних груп 
часто можна пояснити зміни макроскопічних 
властивостей в залежності від складу.  

Система Si-Te виступає базовою для отри-
мання багатокомпонентних халькогенідних на-
півпровідників. Присутність телуриду кремнію 
значно підвищує температуру склування, термо- 
та хімічну стійкість стекол, прозорих в ІЧ об-
ласті [1]. 

Для дослідження структури ближнього по-
рядку було синтезовано ряд сплавів системи 
SixTe100-x  з вмістом Si 10÷25 ат.%. В аморфний 
стан матеріали переводились методом спінін-
гування розплаву, більш детально описаному в 
[2]. Гартування проводилось від температур 
дещо вищих температури ліквідусу. Отримані 
стрічки виявились електроноаморфними (елек-
тронограф ЭГ-100М, 60 кВ, зйомка на проход-
ження). 

По даним диференціального термічного ана-
лізу процес кристалізації відбувається в 2 стадії 
(крім Si20Te80) і характеризується двома екзо-
термічними ефектами при температурах tx1 i tx2. 
Електроннографічні дослідження показали, що 

в сплавах з х<20 при tx1, виділяється кристаліч-
ний Те. Лінії другої фази, що виділяється при 
tx2, можна проіндексувати як ромбоедричний 
Si2Te3 (a=2,5 Å, α=93° [3]). 

Для зразків з х=20 кристалізація відбувається 
в одну стадію. Спочатку аморфна матриця пере-
творюється в пересичений твердий розчин Si в 
Te, який розпадається з виділенням Те і Si2Te3 
(ромб). 

При х>20 ступінь пересичення Si в Te (tx1) 
значно зменшується, а другою фазою, що виді-
ляється, є гексагональний Si2Te3 (а=7,429 Å, 
с=13,471 Å [4]). 

Для уточнення структури ближнього поряд-
ку досліджуваних аморфних сплавів були по-
будовані криві радіального розподілу атомної 
густини (рис.1). 

Рис.1. Радіальний розподіл атомної густини в 
SixTe100-x: 10 (1), 14,3 (2),  20 (3), 25 (4) ат.% Si. 
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Розрахунки проводились по даним рентгено-
структурного аналізу аналогічно [5]. Можливі 
радіуси та площі під першою координаційною 
сферою теоретично розраховували із застосуван-
ням моделей: сітки з випадковими ковалентними 
зв’язками; сіток, сформованих на основі с.о. типу 
SiTe2/2, Si2Te6/2, SiTe4/2 чи SiTe4/1, квазіев-
тектики на основі цих с.о. та Те. Враховувались 
і можливість потрійної координації атомів Si та 
Te, і динаміка зміни міжатомних відстаней в 
залежності від температури гартування. 

Найкраще узгодження з експериментальни-
ми значеннями на інтервалі х=10÷20 ат.%Si дає 
модель квазіевтектики з с.о. SiTe4/1 та Те. На 
інтервалі х=20÷25ат.% Si – модель сітки, сфор-
мованої на основі с.о. SiTe4/2. Для складу 
Si20Te80 підходять обидві моделі. Однак, вра-
ховуючи одностадійність процесу кристалізації 
з першочерговим виділенням пересиченого твер-
дого розчину Si в Te більш ймовірною є струк-
тура хімічно впорядкованої сітки типу SiTe4, в 
яку трансформується при зміні співвідношення 
ком-понент сплаву з 1:2 на 1:4, хімічно впоряд-
кована сітка типу SiTe4/2. 

Таким чином, знаючи тип структури скла, 
можна передбачити як і характер кристалізації 
кожного з аморфних сплавів, так і його зміну 
на певному концентраційному інтервалі. 
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СТРУКТУРНІ  ДОСЛІДЖЕННЯ  ЦТС  З  ДОМІШКАМИ 

При дослідженні впливу електричних полів на структуру і властивості матеріалів ЦТС з до-
мішками показано, що неоднорідність у зразках змінюється за рахунок руху доменних і міжфа-
зних границь, що призводить до зміни кристалічної гратки і виникненню iндукованих фазових 
переходів. 

It was showed under investigation of influence of electric fields on the structure and properties of 
ZTP materials with additions, that unhomogeneousity of the samples changes due to movement of 
domiain and interphase sides that leads to modification of crystal lattice and apperance of induced 
phase transmissions. 

Доменна структура матеріалів на основі цир-
коната-титаната свинцю (ЦТС) приваблює до 
себе дослідників у зв’язку із залежністю елек-
трофізичних властивостей від кількості рухо-
мих доменних стінок. Але пряме вивчення до-
менної структури, її вплив на діелектричні, 
п’єзоелектричні властивості в сегнетоелектри-
ках ЦТС сильно заважають малі розміри зерен і 
складність інтерпретації її доменної структури. 
Процес поляризації сегнетокераміки являє со-
бою переорієнтацію певним чином орієнтова-
них доменів. На рівні кристалографічної гратки 
процес поляризації являє собою зміщення під-
граток кисню, свинцю, цирконію і т.д. відносно 
деякої системи координат. 

На фазовій діаграмі (ФД) твердих розчинів 
ЦТС спостерігається міжфазовий максимум 
(МФМ), що відокремлює тверді розчини з тетра-
гональним і ромбоедричним спотвореннями 
елементарних комірок. Спочатку МФМ розгля-
дали як межу різкого структурного переходу в 
твердих розчинах при зміні складу. Надалі по-
казали, що вона складає 10-16 % мол. [1]. 

Однак питання про протяжність області іс-
нування двох фаз в ЦТС зі складними домішка-
ми і вплив електричного поля на структуру в 
області низьких температур недостатньо вив-
чені і тому були проведені рентгенографічні 
дослідження. 

Для вивчення протяжності області існування 
фаз з тетрагональним і ромбоедричним спотво-
реннями при низьких температурах у ЦТС зі 
складними домішками параметри елементарних 
комірок розраховували за дифракційним відби-

ванням від площин =4, 6, 10, 12. Наяв-
ність областей з ромбоедричним спотворенням 
оцінювалось в кубічному наближенні за поя-
вою дифракційного максимуму (222), а облас-
тей з тетрагональним спотворенням – за поя-
вою триплету (103), (301), (310). Для ЦТС (50:50) 
з домішками: скла (Sr(Ta,Mn)O

∑ 222 lkh

222 lk

222 lk

2

222 lkh

3) дифракційнi 
максимуми з =4, 6 розщеплені, що 
свідчить про тетрагональне спотворення елемен-
тарних комірок, а розщеплення дифракційних 
максимумів з =12 на два максимуми 
вказує на присутність областей з ромбоедричим 
спотворенням елементарної комірки. В ЦТС 
(47:53) дифракційні максимуми з =4, 
6, 12 показують на наявність ромбоедричних 
спотворень фаз, розщеплення дифракційних мак-
симумів з =10 на три максимуми сві-
дчить про присутність тетрагонального спот-
ворення елементарних комірок. Для ЦТС (50:50) 
з домішками скла, MnO

∑ h

∑ h

22 lk

22 lk

∑

∑ 222 lkh

∑ h

2h
2, дифракційні макси-

муми з =10, 12 відповідають (222), 
зникає розщеплення і зупиняється зміна шири-
ни максимуму =10 при співвідно-
шенні (47:53). 

∑

Таким чином, область співіснування фаз з 
тетрагональним і ромбоедричним спотворен-
ням в ЦТС з складними домішками при низь-
ких температурах складає 5-10 % мол. 

Вивчені залежності параметрів елементар-
них комірок від складу твердих розчинів для 
поляризованих і неполяризованих зразків: у 
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зразках з тетрагональним спотворенням еле-
ментарних комірок збільшується параметр с 
вздовж осі, а з ромбоедричним спотворенням – 
відбувається збільшення параметру а вздовж 
ребра псевдокубічної комірки. При цьому, така 
розрахункова величина, як об’єм елементарної 
комірки у поляризованих зразків, при зміні си-
метрії від тетрагональної до ромбоедричної 
збільшується стрибкоподібно, в той час як у 
неполяризованих зразків спостерігається плав-
на зміна об’єму. Це зумовлено тим, що після 
поляризації ребро псевдокубічної комірки для 
зразків з ромбоедричним спотворенням криста-
лів збільшується на більшу величину, ніж пара-
метр с елементарних комірок з тетрагональним 
спотворенням. 

В залежності від полярності електричного 
поля середні параметри елементарних комірок 
змінюються по-різному. Зміна параметру с при 
отриманні дифрактограми з поверхні зразку, до 
якої прикладався позитивний потенціал мен-
ший, ніж з поверхні з відсутнім електродом. Ця 
відмінність пояснюється поверхневим ефектом 
в приелектродних областях, при цьому у 
від’ємного електроду виникає дуже тонкий шар 
з великим спотворенням елементарних комірок. 
Параметри елементарних комірок після поляри-
зації зразків змінювались в усіх досліджуваних 
твердих розчинах. Термічна деполяризація зраз-
ків приводить до вихідних параметрів елемен-
тарних комірок. Така зміна параметрів властива 
тільки матеріалам, що відповідають за складом 
морфотропної області. Найбільша інтенсив-
ність процесу зміни періодів кристалічної гратки  

відповідає тим значенням електричного поля, 
при яких найбільш інтенсивно відбуваються 
доменні переорієнтації. Явище зміни періодів 
кристалічної гратки можна пояснити тим, що 
зразки твердих розчинів характеризуються ве-
ликою степінню неоднорідності за складом, 
механічною напругою, внутрішнім електрич-
ним полем, дифрактністю. В процесі прикла-
дення електричного поля неоднорідність збіль-
шується за рахунок доменних і міжфазних гра-
ниць, доменних переорієнтацій та індукова-них 
ФП. Все це приводить до того, що перемі-
щення і зміна локальних механічних напруг і 
електричного поля викликають додаткові меха-
нічні і електричні навантаження, які деформу-
ють кристалічну гратку. Крім цього, зміна пері-
одів кристалічної гратки при дії електричного 
поля пояснюється зміною концентраціі компо-
нент у фазах, які залежать від концентрації 
компонент у зразку і концентрації тетраго-
нальної і ромбоедричної фаз в зразку. При зміні 
концентрації фаз в зразку відбувається зміна 
концентрації компонент у фазах, що і приво-
дить до зміни періодів гратки в твердих розчи-
нах ЦТС [2]. 
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ОСЦИЛЯЦІЙНИЙ АКУСТОЕЛЕКТРОННИЙ ЕФЕКТ  
У ТОНКИХ ШАРАХ МЕТАЛУ  

Теоретично досліджено поглинання ультразвукової хвилі, яка розповсюджується вздовж 
нормалі до поверхні шару металу, товщина d якого значно менша довжини вільного пробігу 
електронів l. Показано, що коефіцієнт поглинання звуку досить чутливий до характеру взаємодії 
електронів із зовнішніми поверхнями плівки, а в області сильної просторової дисперсії kl>>1 
(k - модуль хвильового вектора), коефіцієнт поглинання звуку стає осцилюючою функцією ша-
ру з амплітудою, що зменшується по мірі зростання величини kl. 

Absorption of ultrasonic wave, propagating along the normal to metal layer surface, thickness d 
which significantly less than electron free run length l, is theoretically investigated. It is shown, that 
the acoustic absorption coefficient is reasonably sensitive to interaction character of electron with ex-
ternal film surfaces. In the region of strong space dispersion kl>>1 (k - wave vector module) acoustic 
absorption coefficient becomes oscillating function of layer with the amplitude, decreasing with in-
crease of kl value. 

Теоретичному дослідженню поглинання зву-
кової енергії у нормальних металах присвячена 
велика кількість робіт (див. наприклад [1-4] і 
цитовану там літературу). Основну увагу в цих 
роботах було зосереджено на дослідженні маг-
нітоакустичних ефектів, які несуть детальну ін-
формацію про електронний енергетичний спектр 
і характер взаємодії електронів із зовнішніми 
поверхнями пластини. Дослідження акустоелек-
тронних ефектів у тонких шарах металу при 
відсутності магнітного поля містить не менш 
детальну інформацію про характер взаємодії 
носіїв заряду із зовнішніми поверхнями тонко-
го шару металу. 

У даній роботі теоретично досліджено по-
глинання ультразвукової хвилі, яка розповсюд-
жується вздовж нормалі до зовнішньої по-
верхні, у шарі металу при довільних співвід-
ношеннях між товщиною шару d і довжиною 
вільного пробігу електронів l. Детально про-
аналізовано вплив зовнішньої поверхні і харак-
теру взаємодії з нею носіїв заряду на величину 
коефіцієнту поглинання звуку. Показано, що в 
області сильної просторової дисперсії (kl>>1) 
коефіцієнт поглинання звуку стає осцилюючою 
функцією товщини шару, амплітуда якої суттє-
во залежить від характеру взаємодії носіїв за-
ряду із зовнішніми поверхнями зразка. 

Основний механізм поглинання звуку у ме-
талах при температурі, що нижча дебаєвської, 
пов’язаний із перенормуванням енергії електро-
нів у деформованій кристалічній гратці (дефор-
маційний механізм поглинання звукової енергії). 
У випадку малої деформації енергія електронів 
у полі звукової хвилі отримує добавку, пропор-
ційну тензору деформації  до незбуреної 
енер-гії носіїв заряду 

iku
)(0 prε : 

rr ,)()(),,( 0 ikik upptpr rr
λ+ε=ε   (1) 

де ikλ  - деформаційний потенціал, компоненти 
якого по порядку величини співпадають з хі-
мічним потенціалом електронів у недеформо-
ваному металі. Внаслідок скінченності швид-
кості розповсюдження деформації у металі, ця 
добавка залежить від часу, функція розподілу 
носіїв заряду відхиляється від рівноважної, що і 
приводить до дисипації енергії звукової хвилі. 

Для того, щоб обчислити коефіцієнт погли-
нання звукової хвилі, яка розповсюджується 
вздовж нормалі до поверхні металевого шару, 
необхідно розв’язати лінеаризоване по малому 
тензору деформації uik кінетичне рівняння 
Больцмана для функції розподілу електронів: 
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яке у τ-наближенні для інтеграла зіткнення має 
вигляд: 

)()()}({ pgupvki
r

v ikik
r

&
rrr

r
r

≡Λ=Ψω−+ν+
∂
Ψ∂  (3) 

Припускаємо, що звукова хвиля монохрома-
тична із частотою ω=sk (s - швидкість звуку); 

pvr rrr ,,  – координата, швидкість і квазіімпульс 
електрона, k

r
-хвильовий вектор, ν=1/τ - частота 

внутрішньооб’ємних зіткнень з розсіювачами, 
 – середній час вільного пробігу електронів 

відносно їх пружніх зіткнень, 
τ

)( pik
r

Λ  - відмін-
ність деформаційного потенціалу від його се-
реднього значення на поверхні Фермі. 

Загальним розв’язком кінетичного рівняння 
(3) є функція  
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де xs - координата точки розсіювання електрона 
на зовнішній поверхні (xs=0, d). Розв’язок (4) 
містить довільну функцію F, яку необхідно 
знайти за допомогою граничної умови, яка опи-
сує характер взаємодії носіїв заряду із зовніш-
німи поверхнями шару металу. Скористаємося 
граничними умовами Фукса [5], які були уза-
гальнені Лукасом [6] на випадок тонкого шару 
металу, зовнішні поверхні якого різним чином 
розсіюють електрони: 

.2,1),,(),( =′Ψ=Ψ
− jpxqpx s

S
js

S jj rr   (5) 

Тут qj=const і має зміст ймовірності відбиття 
носіїв заряду j–ю поверхнею із збереженням 
енергії і тангенціальної по відношенню до межі 
компоненти квазіімпульсу електрона, імпульси 
pr і p′r  зв’язані умовами дзеркального відбиття 
носіїв заряду поверхнями шару металу, ±=jS 1 
і вказує знак нормальної по відношенню до по-
верхні складової швидкості νx. 

У відсутності магнітного поля декремент за-
тухання звукової хвилі слабо чутливий до ви-
гляду закону дисперсії. З цієї причини ми до-
пускаємо, що поверхня Фермі металу є сферою 
радіусом p0. Підставляючи функції у вигляді (4) 
у граничні умови (5) отримаємо систему ліній-
них алгебраїчних рівнянь відносно функції F. 
Знаючи функцію розподілу носіїв заряду, ми 
можемо обчислити величину коефіцієнта по-

глинання ультразвуку в тонкому шарі металу: 

∫ Ψ=Γ
d

pxpgdx
W 0

* ,),()(1 rr   (6) 

де )2(1 uW r
ρ=  - густина енергії у звуковій 

хвилі, ρ - густина металу, ur  - швидкість змі-
щення атомів під дією звукової хвилі, кутовими 
дужками позначено інтегрування по поверхні 
Фермі. 

Після відповідних перетворень для коефіці-
єнта поглинання звуку можна отримати наступ-
ний вираз: 
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де t=d/l - нормована на довжину вільного про-
бігу l електронів товщина шару металу, Г0 - ко-
ефіцієнт поглинання звуку в безмежовому ме-
талі, який дорівнює [7]: 
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де ν0 - швидкість носіїв заряду на поверхні 
Фермі. 

Формула (7) повністю вирішує поставлену 
задачу, визначаючи точну (у рамках даної мо-
делі) залежність коефіцієнта поглинання звуку 
від товщини шарів металу (акустичний розмір-
ний ефект) при довільних значеннях параметрів 
q1 і q2 та довільному значенні параметра kl, 
який визначає характер взаємодії електронів із 
звуковою хвилею.  

Одержаний точний вираз для величини Г (7) 
є досить громіздким, що ускладнює його аналіз 
і порівняння з відповідними експериментами. 
Тому ми отримаємо його асимптотичне значен-
ня для товстих (d>>l) та тонких (d<<l) шарів 
металу. При цьому ми обмежимося найбільш 
цікавим випадком сильної просторової дис-
персії (kl>>1). В цій області поглинання звуку 
визначається резонансною групою електронів із 
компонентою швидкості 0 , тобто носіями 
заряду, які на довжині вільного пробігу l руха-
ються в площині постійної фази хвилі під ку-

≈xv
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 Осциляційний акустоелектронний ефект 

том до вектора k
r

, близьким до π/2 (напрям ру-
ху цих електронів складає з площиною пос-
тійної фази кут порядку s/ν0). Величина ко-
ефіцієнта поглинання звуку для товстих шарів 
(t>>1) металу визначається наступним вира-
зом: 
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Якщо ж шар металу тонкий (t<<1), так що 
kd>>1, то коефіцієнт поглинання звуку стає ос-
цилюючою функцією товщини шару d: 
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амплітуда якого досягає максимального значен-
ня при дзеркальних (qj=1) зовнішніх поверхнях 
тонкої пластини. При подальшому збільшенні 
величини хвильового вектора k>>l/d2 осциляції 
коефіцієнта поглинання звуку затухають, а його 
величина співпадає з його значенням в безме-
жовому металі Г0. 

Отримані в даній роботі результати показу-
ють, що експериментальне дослідження розмір-
ної залежності поглинання звуку у металах може 
служити ефективним методом вивчення харак-
теру взаємодії електронів із зовнішніми поверх-
нями тонкого шару. Так, зокрема, по амплітуді  

осциляцій коефіцієнта поглинання звуку можна 
зробити висновок про степінь дзеркальності 
зовнішніх поверхонь тонкого шару металу. 

На закінчення автори висловлюють щиру 
подяку В.Г.Песчанському за обговорення ре-
зультатів роботи. 
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ПРОВІДНІСТЬ МЕТАЛЕВИХ МУЛЬТИШАРІВ  
З ПОЛІКРИСТАЛІЧНОЮ СТРУКТУРОЮ 

У рамках моделі провідності полікристалічних зразків, запропонованої Маяадасом і Шац-
кесом [6], теоретично досліджено коефіцієнт питомої провідності мультишарів з полі-
кристалічною структурою. Отримано його точний вираз для довільних значень параметрів, які 
характеризують взаємодію носіїв заряду з межами поділу шарів, та асимптотичні значення для 
товстих і тонких, в порівнянні з довжиною вільного пробігу електронів, шарів металу. Перед-
бачено немонотонну залежність провідності мультишару від відношення товщин су-сідніх ша-
рів. 

The conductivity coefficient of multilayers with a polycrystalline structure is theoretically 
investigated in the context of polycrystalline conductivity model, offered by Mayadas and Shatzkes 
[6]. Its exact expression is received for any values of parameters, which characterize interaction of 
carriers with layer interfaces, as well as asymptote values for thick and thin metal layers, in 
comparison with a length of free run. Is assumed unmonotonically dependence of multilayer 
conductivity on thickness ratio of neighbouring layers. 

Металеві мультишари (МШ) – це періодичні 
багатошарові структури (штучні гратки), які 
широко використовуються в якості елементів 
сучасних мікроелектронних приладів, що ви-
значає значний інтерес до вивчення їх фізичних 
властивостей. З іншої сторони, за допомогою 
методу штучних граток можна синтезувати нові 
провідники, які мають особливі електрофізичні 
властивості. Підбираючи матеріали шарів і їх 
товщини, можна одержати мультишар з потріб-
ними якостями. 

Інтерес до дослідження мультишарів пов’я-
заний не тільки із постійним пошуком нової 
елементної бази мікроелектроніки, але і з мож-
ливістю одержання внаслідок таких досліджень 
важливої з фундаментальної точки зору інфор-
мації щодо взаємодії носіїв заряду з межами 
поділу (МП) шарів металів з різними характе-
ристиками. 

Як правило, мультишари, які використову-
ються у мікроелектроніці та в реальних фі-
зичних експериментах, мають полікристалічну 
структуру. Якщо довжина вільного пробігу 
носіїв заряду li співпадає із характерним роз-
міром кристалітів Li в площині МШ і товщи-
ною шарів мультишару di, виникає конкуренція 
процесів розсіювання електронів в об’ємі, на 

межах поділу шарів та міжкристалітних межах 
багатошарового зразка. Це й приводить до не-
тривіальної залежності коефіцієнта питомої 
провідності МШ від їх товщини в порівнянні з 
аналогічною залежністю для одношарового 
зразка [1,2]. 

Якщо товщина шарів di значно більша де-
бройлівської хвилі електрона, провідність МШ 
може бути описана за допомогою квазікласич-
ної функції розподілу для носіїв заряду. Такий 
підхід до цієї проблеми був реалізований у ро-
ботах [3-5] і присвячений аналізу провідних 
властивостей МШ структур у різних ситуаціях. 
У роботі [3] теоретично було проаналізовано 
провідність мультишару з полікристалічною 
структурою у випадку, коли тунелювання носіїв 
заряду через МП шарів відсутнє. Проте навіть у 
цьому окремому випадку було отримано досить 
громіздку аналітичну формулу, яка не дозволяє 
зробити висновок про залежність провідності 
від співвідношення товщин шарів і параметрів, 
що характеризують розсіювання електронів як 
в об’ємі, так і на межах поділу шарів МШ. 

У даній роботі у рамках моделі Маяадаса і 
Шацкеса [6] отримана загальна аналітична фор-
мула для провідності МШ при самих загальних 
допущеннях про характер взаємодії носіїв заря-
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Провідність металевих мультишарів з полікристалічною структурою 

ду із межами поділу шарів. Отримане її асимп-
тотичне значення для товстих і тонких шарів у 
порівнянні з довжиною вільного пробігу носіїв 
заряду для МШ з великими та малими криста-
літами. Передбачено немонотонну поведінку 
коефіцієнта питомої провідності мультишару із 
зміною відношення товщин сусідніх шарів, яка 
обумовлена конкуренцією вище вказаних про-
цесів релаксації електронів. 

Розглянемо періодичну багатошарову струк-
туру (рис.1), яка складається з полікристаліч-
них шарів металу, що чергуються, різної тов-
щини (d1≠d2) і з різною концентрацією дефек-
тів (l1≠l2). Припустимо, що в мультишарі ство-
рено зовнішнє електричне поле, яке направлене 
паралельно межам поділу шарів МШ. 

Для того, щоб обчислити провідність МШ, 
необхідно розв’язати лінеаризоване по елек-
тричному полю )0,0,(EE =

r
 кінетичне рівняння 

для нерівноважної добавки ),()( 0 prf ii
rr

Ψε∂∂−
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∂
Ψ∂ .   (1)  

Тут rpe rr,,  – заряд, імпульс і координата носія 
заряду, vr , )( prε  – його швидкість і енергія, iτ  – 
ефективний час релаксації, який враховує розсі-
ювання носіїв заряду як в об’ємі МШ, так і на 
міжкристалітних межах, і в рамках моделі МШ  
[6] може бути записаний у вигляді: 

Рис.1 Модель МШ, який складається з полікриста-
лічних шарів металу, що чергуються, різної товщи-
ни d1≠d2 і ступеня чистоти l1≠l2. Ламаною лінією 
схематично показано можливу траєкторію руху но-
сія заряду на елементі періодичності мультишару. 
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де τ0i – середній час вільного пробігу елек-
тронів відносно їх пружніх зіткнень в об’ємі 
зразка, p0i – фермієвський імпульс, pyi – пер-
пендикулярна міжкристалітним межам компо-
нента квазіімпульсу електронів, ×=α )/( iii Ll  

))1/(( ii RR −× , li – довжина вільного пробігу 
носіїв заряду, Li – середній розмір кристалітів у 
площині МШ, Ri – ймовірність розсіювання 
електронів на міжкристалітній межі.  

Загальним розв’язком кінетичного рівняння 
(1) є функція 

,),( ii

tt
t

i

t

i eEvetdepr
τ
−′

λ

τ
−λ

∫ ⋅⋅′+⋅Φ=Ψ
rrrr    (3) 

де t - час руху електрона по траєкторії, λ – мо-
мент часу останнього відбиття носія заряду 
межею поділу шарів в точці 
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де N - номер подвійного шару товщиною 
d=d1+d2, який виступає елементом періодич-
ності мультишару. Довільну функцію Фi, яка 
описує характер взаємодії носіїв заряду із ме-
жами поділу шарів мультишару, слід визначити 
з граничних умов. 

Q 

(N-1)d Для спрощення припустимо, що закон дис-
персії для електронів у кожному шарі МШ 
квадратичний та ізотропний. У цьому випадку 
перенормування хімічного потенціалу носіїв за-
ряду після взаємодії із межами поділу відсутнє 
[7,8] і періодичні граничні умови мають вигляд 
[9]: 
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(6)
Тут P - ймовірність дзеркального відбиття 
електрона межею поділу, Q - ймовірність про-
ходження носіїв заряду у сусідній шар зразка 
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без розсіювання, (P+Q)≤1. Імпульси pp rr ′,  і pr ′′  
зв’язані умовами збереження енергії і танген-
ціальної відносно межі поділу шарів компонен-
ти квазіімпульсу,  i вказує знак нормаль-
ної до міжшарової межі складової швидкості 

 носіїв заряду. 

±=iS
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Підставляючи функції ),( pri
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Ψ  у формі (3) у 

граничні умови (5) і (6), отримаємо систему 
лінійних алгебраїчних рівнянь відносно функції 
Фі. Знаючи функцію розподілу електронів 
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Ψ , можна обчислити коефіцієнт питомої 
електропровідності мультишару:  
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де кутовими дужками позначено інтегрування 
по поверхні Фермі. 

Після відповідних перетворень отримаємо: 

∑
=

σ=σ
2

1
0

1
i

iii Fd
d

,   (8) 

де di – товщина i-го шару елемента періодич-
ності МШ, σ0i – коефіцієнт електропровідності 
безмежового металевого зразка з монокрис-
талічною структурою. Розмірна функція Fi, яка 
визначає вплив розмірів шарів МШ на провід-
ність зразка, може бути записана у вигляді: 
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Функція T(αi) характеризує провідність безме-
жового полікристалічного зразка і в рамках мо-
делі Маяадаса і Шацкеса дорівнює [6]: 
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Значення αi<<1 відповідає ситуації, коли 
розмір кристалітів Li>>li, або міжкристалітні 
межі майже прозорі для електронів (Ri<<1). 
Відповідно, αi>>1 відповідає дрібнозернистій 
структурі (Li<<li ) або значенням коефіцієнта 
відбиття носіїв заряду міжкристалітними ме-
жами 1- Ri<<1. 

Якщо межі мультишару не прозорі для 
носіїв заряду (Q=0), то параметр P має зміст 
параметра дзеркальності Фукса і провідність 
МШ описується формулою Маяадаса і Шацкеса 
[6]. Іншими словами, мультишар формально 
можна розглядати як шар полікристалічного 
металу, межі якого розсіюють носії заряду із 
ймовірністю qef=P. При відсутності розсіюван-
ня електронів на межах поділу (P+Q=1) і одна-
ковому ступені концентрації дефектів (l1=l2) 
числове значення провідності МШ збігається із 
своїм об’ємним значенням. Якщо ж мультишар 
складається із шарів металу рівної товщини 
(d1=d2) і однакового ступеня чистоти (l1=l2), то 
коефіцієнт електропровідності мультишару зно-
ву ж описується формулою Маяадаса і Шацкеса 
[6] і мультишар формально можна розглядати 
як одношаровий полікристалічний зразок, зов-
нішні межі якого описуються ефективним па-
раметром дзеркальності qef=P+Q. 

Отриманий точний вираз для коефіцієнта 
електропровідності полікристалічного мульти-
шару може бути спрощений для випадку, коли 
МШ складається із товстих (ki>>1) або тонких 
(ki<<1) шарів металу. Якщо товщина шару di 
значно більша довжини вільного пробігу елек-
тронів li, то для провідності МШ може бути 
одержаний наступний вираз, який справедли-
вий при довільних значеннях параметрів qi і αi: 

(9)
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Отримані асимптотичні співвідношення для 
розмірної функції Fi можуть бути суттєво 
спрощені для МШ з великими (αi<<1) і малими 
(αi>>1) кристалітами: 
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Якщо ж товщина шарів di  МШ значно мен-
ша довжини вільного пробігу електронів li і ви-
конується нерівність kiαi<<1 для питомої про-
відності багатошарових структур, то можуть 
бути отримані наступні наближені вирази: 
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Із формули (15а) слідує, що у випадку αi≤ki 
розсіюванням носіїв заряду на міжкристалітних 
межах можна знехтувати і, відповідно, асимп-
тотичний вираз для провідності МШ із велики-
ми кристалітами співпадає з відповідним вира-

зом для провідності мультишару із монокрис-
талічною структурою [4]. При виконанні нерів-
ності αi>ki електропровідність МШ описується 
наближеним виразом (15б), в якому множник 
(4/π)αi визначає внесок міжкристалітних меж в 
сумарний опір зразка. 

Якщо αi>1 (але kiαi<<1), то провідність МШ 
наближено дорівнює: 
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де dj,i=dj/di - відношення товщин сусідніх шарів 
мультишару.  

В іншому граничному випадку kiαi>>1 ос-
новним механізмом релаксації носіїв заряду є їх 
розсіювання на міжкристалітних межах і про-
відність МШ з малими зернами описується 
асимптотичним виразом (14). 

Для проведення числового розрахунку кое-
фіцієнт провідності МШ зручно записати таким 
чином: 

{ ,1
1 1,2

1,2

1

01
R

d
F

+
+

=
σ
σ }   (17) 

який у разі виконання нерівності dj,i<<1 набли-
жено можна представити у вигляді: 

σ/σ01
0,16

0,8 

(15a)
0,0 

(15б)
10-4              10-2                     1                10-2    d2,1

Рис.2 Залежність провідності багатошарового зраз-
ка σ/σ01  від відношення товщин сусідніх шарів 
металу d2,1 для таких значень параметрів: P=0,2; 
k1=10-2; l2/l1=10-1; α1=10-1;  
Q=0,8 (1), Q=0,6 (2), Q=0,4 (3), Q=0,2 (4), Q=0 (5). 
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Криві, наведені на рис.2, отримано числовим 
розрахунком за точною формулою (8) і показують 
залежність σ/σ01 від співвідношення товщин су-
сідніх шарів МШ d2,1 для різних значень пара-
метрів, які характеризують МШ. Крива 5 відпо-
відає випадку, коли межі поділу мультишару "не 
прозорі" (Q=0) для носіїв заряду: 

( 12
2,1

1 1
1)0( σ−σ

+
+σ==σ

d
Q ) ,  (19) 

де σi - провідність i-го шару товщиною di. Із фор-
мули (19) випливає: якщо σ1>σ, то добавка до σ1 
від’ємна і провідність МШ в області малих зна-
чень d2,1<<1 із зростанням товщини шару d2 
зменшується. Якщо параметр Q<<1, то електрон, 
тунелюючи у сусідній шар, в змозі знову роз-
сіюватися на межі поділу шарів, що і приводить до 
зменшення провідності. Із зростанням параметра 
Q вказаний мінімум вироджується і коефіцієнт пи-
томої провідності монотонно зменшується із зрос-
танням d2,1. 

Таким чином, ми проаналізували залежність 
коефіцієнта електропровідності металевих муль-
тишарів із полікристалічною структурою від спів-
відношення товщин d2,1 сусідніх шарів. В області 
малих значень d2,1<<1 величина σ/σ01 визнача-
ється характером взаємодії носіїв заряду з МП 
зразка, в той час як при d2,1>>1 провідність σ/σ01 
асимптотично прямує до відношення своїх об’єм-
них значень. В області d1≅d2 коефіцієнт електро-
провідності досягає свого мінімального значення.  

Експериментальне дослідження залежності 
провідності МШ від d2,1 дозволяє отримати де-
тальну інформацію про характер взаємодії 
носіїв заряду з межами поділу шарів. 

На закінчення автори висловлюють щиру по-
дяку В.Г.Песчанському за обговорення результатів 
роботи. 
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