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УДК 651.315 

© 1999 р.   І.М. Раренко,  С.Л. Королюк,  С.С. Королюк 

Чернівецький державний університет ім.Ю.Федьковича, Чернівці 

ВЛАСНИЙ  НАПІВПРОВІДНИК  В  ЕЛЕКТРИЧНОМУ  ПОЛІ 

Показано, що у власному напівпровіднику, поміщеному у зовнішнє електричне поле, збіль-
шується порівняно з початковою концентрація електронно-діркових пар. Розрахована зміна 
електропровідності напівпровідника, зумовлена зміною концентрації носіїв заряду. 

It is shown, that if we include intrinsic semiconductor in the external electric field, then in it the 
concentration of electrons-holes pairs increase. It is calculated the change of electrical conductivity of 
semiconductor, which stipulate for change concentration of the carriers of charges. 

Розглянемо власний напівпровідник, який зна-
ходиться в електричному полі плоского конден-
сатора (рис.1). Якщо товщина L напівпровідника 
задовільняє умову L<<Ly, L<<Lz, де Ly, Lz - його 
розміри відповідно вздовж осей Оy і Оz, то можна 
вважати, що електростатичний потенціал у напів-
провіднику залежить тільки від x, отже, визнача-
ється рівнянням 

,)()(

02

2

εε
ρ

−=
ϕ x

dx
xd                         (1)  

де ε0 - електрична стала, ε - діелектрична постій-
на напівпровідника, ρ(x) - густина заряду. Нехай 
V0 і V1 - потенціали напівпровідника у площинах 
x=0 і x=L. Тоді граничні умови для рівняння (1): 

φ(0)=V0,    φ(L)=V1.                     (2) 
Густина заряду ρ(x)=-e[n(x)-p(x)], де n(x), p(x) - 
концентрації електронів та дірок, e - абсолютне 
значення заряду електрона. Якщо електрони та 
дірки невироджені, то 







 ϕ+−

=
kT

xeEFNxn c
c

)(exp)( 0 ,       (3) 







 −ϕ−

=
kT

FxeENxp v
v

)(exp)( 0 ,       (4) 

де Ev0, Ec0 - границі валентної зони та зони про-
відності при відсутності поля, F - рівень Фермі 
при наявності поля, k - стала Больцмана, Т - тем-
пература,  (i=v,c) - ефек-
тивні густини станів у валентній зоні (i=v) та зоні 
провідності (i=c), mi - ефективні маси густини 
станів, h - постійна Планка. Якщо F0 - рівень 
Фермі при відсутності поля, то (3), (4) можна 
записати так 

2/32 )/)2((2 hkTmN ii π=







 ϕ+∆

=
kT

xeFnxn )(exp)( 0 ,             (5) 







 ϕ+∆
−=

kT
xeFpxp )(exp)( 0 ,          (6) 

де n0, p0 - концентрації носіїв при відсутності 
поля (n0=p0), ∆F=F-F0 – зміщення рівня Фермі, 
зумовлене зовнішнім електричним полем та пере-
розподілом носіїв заряду у напівпровіднику. 

У даній роботі ми обмежимося випадком L<<l, 
де )2/( 0

2
0 nekTl εε=  довжина екранування 

Дебая для власного напівпровідника. У цьому 
випадку x змінюється у незначних границях і 
потенціал φ(x) можна розкласти в ряд 

x
dx

dx )0()0()( ϕ
+ϕ=ϕ . 

Тобто розподіл потенціалу з урахуванням (2) 
набуває вигляду 

0)( Vx
L
Vx +

∆
=ϕ ,                    (7) 

де  ∆V=V1-V0. 

Рис.1. Схема розташування власного напівпровід-
ника в електричному полі плоского конденсатора. 

Ly 

x 
L 0 
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Як показують чисельні розрахунки, лінійни
ближенням для потенціалу можна користу

м 
на ва-
тись з достатнім степенем точності для L≤l. Змі-
щення рівня Фермі ∆F визначимо з умови елек-
тронейтральності напівпровідника 

∫ ∫=

Якщо підставити  елементар-

L L
dxxpdxxn )()( . 

0 0
 (7) у (5) та виконати

не інтегрування, то одержимо 
0 VV

eF
+

−=∆
2

1 .                    (8) 

Отже, з урахуванням (7) та (8), розподіл елект-
ронів та дірок у напівпровіднику у зовнішньому 
електричному полі буде визначатись формулами 

[ ])/21(exp)( 0 Lxznxn −−= ,            (9) 
[ ])/21(exp)( 0 Lxzpxp −= ,            (10) 

де )2/( kTVez ∆= . 
Якщо ∆V>0, то у площині х=0 густина дірок 

максимальна, а електронів мінімальна, у площині 
x=L - навпаки. При зміні знака ∆V ситуація змі-
нюється, як це показано на рис.2 (де прийнято 
значення z=2). 

Повна кількість електронно-діркових пар у 
напівпровіднику при зада

∆N (

ному ∆V рівна zTE
TTE

)sh(1exp 033
 




−

∆
−= . 

∫=
L

zy dxnLLV
0

)() x .                (11)  

Підставимо (9) у (11). Після інтегрування одер-
жимо 

z
nVN

)sh(
V)( =∆ ,                  (12)

z00

’єм напівпровідника. Оск
електронно-діркових пар при

ільки повна 

  

де V0 - об
 ∆V=0 рів-кіль

на 
кість 

N0=n0V0, то відносне зростання кількості пар 
внаслідок їх генерації при ∆V≠0 визначається 
рівністю: 

8
n(x)/n0

z
z

N
VN )sh()(

0
=

∆
=η , 

тобто при 

0,0 0,5 1,0
0 x/L

Рис.2. Розподіл електронів (а) та дірок (б) в елек

досить великих ∆V зростає
. 
генерованих пар 

 майже екс-
поненціально

Кількість 





 −=−∆=∆ 1)sh()( zNNVNN . 


00 z

Як і η  ∆V.  
Отже генерує 

електронно  тем-
ператури. Тому доцільно ввести деяку темпера-
туру TE, при якій концентрація електронно-
діркових пар n0(TE) при відсутності поля така ж, 
як і при температурі Т при наявності поля. Темпе-
ратура ТЕ визначається співвідношенням n0(TE)= 
=N(∆V), причому 

, , природно, не залежить від знака
, зовнішнє електричне поле 

-діркові пари, як і підвищення

∆N








 ∆
−=

kT
E

NNTn vcE 2
exp)( 0

0 ,          (13)  

де ∆E0 - ширина забороненої зони. Враховуючи 
(12) та (13), одержимо трансцендентне рівняння 
відносно ТЕ (ми вважаємо, що mc=mv) 

zTkT E2  



На

 (якщо ∆V>0). Тому у процесі 
релаксації діркових пар 
може су

 рис.3 приведена залежність ТЕ від ∆V при 
∆Е0=0,5 еВ для двох температур. 

Зауважимо, що при відключенні поля на про-
тязі часу ∆t<<τ (τ - час релаксації системи) збері-
гається розподіл електронів та дірок, що відпові-
дає рис.2, тобто має місце інверсійна заселеність 
станів у зонах: для дірок при x/L<0,5, для елек-
тронів при x/L>0,5

 анігіляція електронно-
проводжуватись випромінюванням. 

2

6 1

0,0 0,5 1,0
0 x/L

ичному полі  ∆V>0 (1), ∆V<0 (2), ∆V=0 (3). 
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2 3

8
 p(x)/p0
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 Генерація носіїв струму при утворенні гетероконтакту власних напівпровідників 

0,2 0,4 0,6 0,80

5

10

15

 TЕ /T

2

1

∆V, B
Рис.3. Залежність ТЕ від ∆V.  T=200 K (1), T=300K (2). 

Якщо до площин y=0, y=Ly приєднати зов-
нішнє джерело електрорушійної сили, то через 
нап а 
оск
кон

рівні n(x), p(x) 

івпровідник потече електричний струм, 
ільки електричне поле конденсатора змінює 
центрацію носіїв заряду, то провідність напів-

провідника буде залежати від ∆V. Це так званий 
ефект поля, добре відомий з літератури [1]. Однак 
у даному випадку його природа інша: провідність 
напівпровідника змінюється не за рахунок при-
току або відтоку носіїв, зумовленого полем 
конденсатора, як це має місце у класичному 
ефекті поля, а за рахунок генерації носіїв, зумов-
леного цим полем. У даному випадку відрізняєть-
ся і умова спостереження ефекту поля – напів-
провідник ізольований від пластин конденсатора, 
тоді як у класичному ефекті поля він є однією 
з пластин конденсатора (що і створює можли-
вість притоку або відтоку носіїв). 

Розрахуємо ефект поля, зумовлений генера-
цією носіїв заряду. Сила струму dJ(∆V) через 
переріз безмежно тонкого шару напівпровідника 
x, x+dx, в якому концентрації носіїв 

[ ]dxxpxnLeEVdJ pnzy µ+µ=∆ )()()( , 

де Ey - проекція напруженості електричного поля, 
µn та µp - рухливості електронів та дірок. Якщо 
припустити, що µn, µp не залежать від х, то сумар-
ний струм через поперечний переріз площею LLz 

∫ ∆µ+µ=∆=∆
L

pn
y

y VN
L

eE
VdJVJ

0
)()()()( . 

Тобто, враховуючи (12) 

z
znLLeEVJ pnzy
)sh()()( 0 µ+µ=∆ . 

Зміна сили струму, зумовлена ефектом поля 
∆J(∆V)=J(∆V)-J(0), 

де )()0( 0 pnzy nLLeEJ µ+µ=  - сила струму при 
відсутності поля. Отже 





 −µ+µ=∆∆ 1)sh()()( 0 z

znLLeEVJ pnzy . 

Звідси зміна провідності 





 −σ=∆σ∆ 1)sh()( 0 z

zV , 

де )(00 pnen µ+µ=σ  - електропровідність при 
відсутності поля. 

Зауважимо, що при знаходженні ∆σ(∆V) ми 
не враховували поверхневих станів і розміщених 
на них зарядів, що може істотно вплинути на 
зміну електропровідності, особливо при малих 
значеннях L та z. Відзначимо також, що оскільки 
досліджений нами ефект має об’ємний характер, 
то його розрахунок для L>>l дасть можливість 
виділити вплив поверхневих ефектів на зміну 
електропровідності. Однак у цьому випадку роз-
рахунки можна провести тільки чисельно. 
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МОДЕЛЬНИЙ  АНАЛІЗ  ДЕЯКИХ  КЛАСТЕРНИХ  СПОЛУК 

Методом МІEHT-α знайдені характеристики електронної структури кластерних сполук 
кремнію. Особливе значення надається визначенню повної енергії кластеру з урахуванням елек-
трон-обмінної взаємодії. Ефекти розподілу електронної густини у несиметричних (відносно 
ідеальної структури) кластерах, розраховані за допомогою запропонованого методу МІEHT-α, 
дозволяють провести оцінки таких величин, як мультипольні моменти. 

The electronіc characterіstіcs of sіlіcon clusters usіng МІEHT-α method were obtaіned. The 
specіal attentіon іs gіven to the cluster total energy expressіon wіth the electron-exchange effects. The 
multіpol moments correct estіmatіon of clusters may be provіde on the base of МІEHT-α approach.  

Модельний аналіз за допомогою квантово-
хімічних методів [1-2] розширює можливості у 
визначенні геометричної атомної будови, елек-
тронної структури, а також мультипольних мо-
ментів кластерних конфігурацій. 

Мета роботи - проаналізувати ефективність 
методу МІEHT-α. Цей метод є модифікацією 
ІEHT-α схеми [3]. ІEHT-α апроксимація була 
добре протестована розрахунками напівпровід-
никових поверхневих кластерних сполук (КС) 
[12]. Досліджувані нами атомно-структурні мо-
делі малих КС кремнію, які спостерігаються в 
експериментах [3-11], пов’язані з електронними 
характеристиками останніх. Проведення аналізу 
розподілу електронної густини (тобто локалізація 
заряду на атомах) несиметричних КС грунтується 
на концепції валентного стану [13]. Тут вважа-
ється, що молекулярні орбіталі (МО) кластеру 
побудовані на основі валентних станів атомів, 
які утворюють КС.  

Зауважимо, що експерименти [8-11] не дозво-
ляють зробити висновки відносно просторового 
розташування атомів водню у КС ZНХ3, ZН2Х2 
та ZН3Х. Головною причиною флуктуацій кри-
вих розсіювання променів на газоподібних КС 
ZНХ3, ZН2Х2 та ZН3Х (тут і надалі атоми галогену 
позначені символом Х – Х={F, Cl, Br, І}, а симво-
лом Z – атоми Z={C, Sі, Ge, Tі, Sn}) є інтерферен-
ція на атомах галогену, тоді як ефекти розсіяння 
від атомів водню та ЦА надають незначні зміни 
у залежностях інтенсивностей [10]. Тому експе-
риментально встановити відносне просторове 
розташування атомів Х у КС ZНХ3, ZН2Х2 та ZН3Х 
можна лише з деяким ступенем точності. Проте, 

результати експериментальних досліджень тетра-
хлоридів елементів ІV групи [10,11] доводять, що 
добра узгодженість теоретичних даних з експе-
риментом має місце у межах такого припущення: 
чотири атоми галогену знаходяться у вершинах 
правильного тетраедра з розташованим у центрі 
атомом елементу Z. Тобто має місце тетраедрич-
на симетрія КС ZХ4.  Відстань RZ-Х, дорівнює 
значенню XXXZ RR −− = )4/6( . Отримані нами 
величини RZ-Х,  RХ-Х добре корелюють з експери-
ментально визначеними значеннями (таблиця 2). 

Щоб задовільно описати фізико-хімічні влас-
тивості реальних, різних за розмірами КС за 
допомогою параметричних підходів часто вжи-
вають наближення, які закладені у модельному 
підході [13,14]. Для вирішення проблеми адек-
ватного опису реальних конфігурацій необхідно, 
по-перше, оптимально підібрати параметри мате-
матичних співвідношень розрахункової методики, 
підганяючи їх під експериментальні значення; 
по-друге, коректно модифікувати формули, на-
приклад, для матричних елементів гамільтоніану, 
повної енергії КС, тощо. У запропонованій апрок-
симації МІEHT-α, впроваджується як перше, так 
і друге. Щоб запобігти грубих розрахункових 
помилок у границях варіаційного методу Рітца 
[13,14], МІEHT-α грунтується на аналітичній 
самопогодженій (за зарядом Q на атомах КС) 
процедурі оптимізації параметру αµ, що входить 
до слетерівської експоненти, аналогічно до [3]: 

)()0(
AQβ+α=α µµ .                 (1) 

Тут αµ
(0) - табульована константа [12]. αµ вхо-

дить до складу базисних атомних хвильових 
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Модельний  аналіз  деяких  кластерних  сполук 

функцій (БХФ) ζµ: 

lm
rQn YerN A)]([)1( 0 β+α−−∗

µµ
µ=ζ        (2) 

з нормувальною сталою Nµ. Вона залежить від 

,  і розраховувалася чисельним інте-
груванням згідно з співвідношенням:  

)0(
µα )( AQβ

[ ]∫
∞

β−
α

=µ
−

∗

∗
∗+

µ

0
)(2exp)1(2

)1(
0 drQrr

n
N A

n
n .  (3) 

β(QA) визначається ефективним зарядом QA, 
локалізованим на атомі А: 

A

A
A

Qn
Q

Q
−

=β
∗

)( .                     (4) 

QA оцінювалися через коефіцієнти розкладу Сіµ ,  
Сіν молекулярних орбіталей Ψі у вигляді лінійної 
комбінації скінченої кількості базисних атомних 
орбіталей (АО) ζµ усіх атомів КС (наближення 
МО ЛКАО): 

ζΨ µ
=µ

µ∑=
occ

ii C
1

,                           (5) 

∑ ∑
ν>µν≠µ

µννµ−=
occ

i

occ
iii SCCgZQ AA

,
,       (6) 

де ZA - загальна кількість валентних електронів 

атома А, νµµν ζζ≡S  - інтеграли перекриван-
ня, gі - числа заповнення і-ї МО. 

Розв'язання секулярного рівняння для визна-
чення одноелектронних рівнів енергій МО (Eі) 

0det =− µνµν SEH i                    (7) 

з БХФ (2)-(4) зводиться до самопогодженої за 
зарядом процедури. Матричні елементи гаміль-
тоніану Hµµ апроксимувалися параметричними 
співвідношеннями у лінійній 

µµµµ σ−−= AQIH 0 ,                 (8) 
або у квадратичній формі: 

µµµµµ η−ς−−= 20
AA QQIH ,          (9) 

де σµ, ηµ, ςµ - параметри, які визначаються з кри-
терію мінімальності повної енергії КС (Etot). На-
приклад, відносно параметру σµ зазначимо, що 
його можна вибирати у формі  у 
випадку електронегативного елемента (напри-
клад, атоми водню, галогени);  у 

ви-падку електропозитивного елемента (атом 
крем-нію, наприклад). ,  - другий та пер-
ший по-тенціали іонізації ізольованого атома, 
відповідно. Аµ - спорідненість АО до електрону. 

µµµ −=σ AI 0

01
µµµ −=σ II

1
µI 0

µI

)5( =r

−

ABr
)ABr(r

У процесі проведення МІEHT-α-розрахунків 
повної енергії Etot КС з поляризованим міжатом-
ним хімічним зв’язком (ХЗ) враховувалися елек-
тронно-обмінні ефекти. На початковому етапі 
використовувалися потенціали іонізації та по-
казники експоненти для ізольованих атомів [3]. 
Потім параметри варіювалися так, щоб відтво-
рити деякі властивості кристалу. У розрахунках 
КС кремнію брали до уваги атоми, які утворюють 
перші 5 координаційних сфер (радіус визнача-
ється співвідношенням: 0)4/11( aa , a0 - 
період гратки кремнію). Як показують розрахун-
ки, структура валентної зони нечутлива до взає-
модії з 5-ю, 4-ю й навіть 3-ю координаційними 
сферами. Але оскільки основні фізичні харак-
теристики (повна енергія, електронна густина) 
визначаються структурою валентної зони, то 
для багатьох величин достатньо обмежуватися 
врахуванням других сусідів. Екстраполюючи 
цей результат на КС, зробимо висновок щодо 
припущення відносно геометрії КС: центральний 
вузол - атом, точковий дефект (вакансія, домішка), 
або, навіть, мала КС - обмежують двома сферами 
атомів гратки. 

Згідно з нашими результатами, поведінка зони 
провідності стабілізується лише за врахуванням 
у процедурі комп’ютерного моделювання 4-ї та 
5-ї координаційної сфер. Тому вивчення фізич-
них ефектів, пов’язаних зі збудженнями елек-
тронів, вимагає зростання геометричних розмірів 
КС (наприклад, КС кремнію до 46 атомів). 

Проводячи тестовий розрахунковий аналіз 
аналітичних форм запису матричних елементів, 
ми прийшли до висновку, що оптимальною фор-
мою недіагональних матричних елементів є спів-
відношення, які коректуються з урахуванням 
маделунгівського поля ефективних зарядів ато-
мів [13] і визначені у вигляді: 

∑
≠

∗
−=

BA

ABAA
AB

rQQ
rU

)(
)(

r
r ,       (10) 

де QA,  позначають заряди на атомі у збуд-
женому та основному станах, відповідно. Такий 
вигляд маделунгівського потенціалу дозволяє 
враховувати неточковий характер атомних заря-
дів. Співвідношення (10) відрізняється від нуля 
навіть у випадку електронейтральності атомів 

*
AQ
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КС, тому що QA(rAB)≠Q*
A(rAB) (наприклад, у збуд-

женому стані атому для електронного переходу 
s2p2→sp3). 

Чисельне тестування досить великої кількос-
ті найпростіших органічних та неорганічних 
молекул дозволило нам записати співвідношен-
ня для Etot, за допомогою якого ми отримали 
суттєво точніші, ніж у [3], кількісні результати. 
Пропонується використовувати вираз для роз-
рахунків Etot КС у вигляді: 

),(

)()(
2

*

excee
i

ii

tot

EE

r
r

rQrQ
E

Eg

BA AB

ABАABA

+−∑

+
−

=

+

∑
≠

r
rr

        (11) 

де Eі - одноелектронні значення енергії; член Eее 
надає можливості двічі не враховувати (у пер-
шому доданку) енергію електрон-електронного 
розштовхування (методика оцінок Eее така, як у 
[16]); Eехс описує енергію обмінної взаємодії, яку 
розраховували у параметризованій формі через 
інтеграли перекривання Sµν: 

∑ ∑
≠ ν≠µ

µνν=
all occ

exc
BA

AB
AB

S
r
rE 2
2

r

.            (12) 

Значення параметра νAB підбиралися таким 
чином, щоб розраховані частоти міжатомних 
коливань КС кремнію якнайліпше описували 
експеримент [17]. 

Наші розрахунки показують, що Sі-Sі-зв’язок, 
найближчий до галогена у КС, деформується та 
поляризується. Це призводить до зростання час-
тоти коливання Sі-Sі-зв’язку та підсилення по-
глинання випромінювання з відповідною дов-
жиною хвилі. Таке індуковане галогеном явище 
можна використовувати у дослідженнях сітки 
Sі-Sі-зв’язків у аморфному галогенізованому 
кремнії. 

Щоб зменшити вплив геометричної довіль-
ності, нами були розглянуті малі КС. Зв'язок 
малих кластерних структур з ультрадисперсій-
ними частинками проілюстрований у таблиці 1 
(тут символи X, Y у кластерних сполуках типу 
SіnXmYk позначають атоми водню або галогену 
з загальною кількістю n, m та k одиниць). 

Ефективність нової розрахункової МІEHT-α 
методики, наведеної вище, демонструє таблиця 2, 
де порівняно наші дані з ab іnіtіo результатами 
у базисі Sі(6s4p) та Sі(2s2p) SіH3 КС. Геометрія 
цього кластеру відповідає геометрії силану, але 

за відсутністю одного атома водню. У таблиці 2 
наведені повна енергія КС (Etot) та значення пи-
томої (на один атом) заселеності Малікена (мат-
ричні елементи Pµv). Порівняння між собою 
ІEHT-α та МІEHT-α ілюструє також рис.1. 

Гібридизація атомних орбіталей дозволяє 
визначати цілу низку геометричних властивостей 
КС: довжину ХЗ, валентні кути, тощо. У наших 
розрахунках (рис.2) ступінь гібридизації χ визна-
чалася через коефіцієнти розкладу Cіµ МО за АО 
та матричні елементи Pµν: 

∑
=

νµµν =
occ

i
iii CCgP

1
,                     (13) 

∑

∑

=µ
µµ

=µ
µµ

=χ s

p

P

P

1

1 .                        (14) 

У таблиці 3 наведені відстані RCl-Cl, які від-
повідають найменшому відхиленню від ідеаль-
ної тетраедричності КС ZCl4. 

Для структури СCl4 відстань RCl-Cl збігається 
з величиною, яка отримана в експериментах з 
розсіювання рентгенівського випромінювання 
[10]. Для КС SіН4 відстань RН-Н дорівнює вели-
чині 2,417 Å, якщо з [9] прийняти RZ-Н=1,48 Å. 
Аналогічні результати мають місце для Br- та 
І-тетразамісників. Переходячи від атому С до 
Sn у ZХ4, зростання значень RCl-Cl можна поясни-
ти збільшенням радіусу центрального атома Z. 

Наші оцінки показують (таблиця 4), що за-
міна одного або двох атомів галогену на атом 
водню обумовлює зростання кута Θ між валент-
ностями, які мають напрямок вздовж лінії зв’язку 
Z-Cl. Для КС ZНХ3 добре узгодження з дослідом 
має місце у випадку, якщо припустити просто-
рове розташування атомів галогену у вершинах 
рівнобедреного трикутника, який складає основу 
тетраедру з атомом водню у вершині. Якщо у КС 
ZНХ3, ZН2Х2 та ZН3Х, ЦА (Z) знаходиться при-
близно на відстані RZ-Х, яка дорівнює значенню 
у КС ZХ4, то має місце розширення кута Θ для 
Z-Х напрямків ХЗ при зменшенні кількості ато-
мів галогену. 

Результати розрахунків заряду Q на атомах 
КС дозволяють отримати значення мультиполь-
них моментів. У таблиці 5 наведені значення  

Науковий вісник Чернівецького університету. 1999. Випуск 50. Фізика. 10



Модельний  аналіз  деяких  кластерних  сполук 

Таблиця 1. 
Кластерні сполуки  Моно-

ядерні 
Біядерні

малі великі 
Колоїди та 

ультрадисперсні частинки

Кількість атомів N 1 2 3 -12 13-150 150-104 104-105 <106 
Cередній діаметр d, Å 1-3 4-6 5.5-7 7.5-20 20-100 <100 
% поверхневих атомів 100 100 100-75 90-60 60-15 15-2 >2 

Кількість внутрішніх шарів 0 0 1 -3 3-8 8 -16 16 багато
Структура, що отримана за 
рахунок взаємодії з атомом Si 

Si SiXm SinXmYk 
n/m<1,  n/k<1

SinXmYk 
n/m>1,  n/k>1

SinXmYk 
n>>m,  n>>k 

 
Таблиця 2. 

КC Etot, еВ RSі-H, Å Заселеність за  
Малікеном P 

ab іnіtіo МІEHT-α  ab іnіtіo МІEHT-α МІEHT-α 
Sі H Sі H 

2А1    SіH3 10,678 11,212 1,481 3,50 1,17 3,61 1,10 
1А1    SіH3

+ 8,637 - 1,480 2,92 1,03 2,98 1,00 
 

Таблиця 3. 
Кластерна 
сполука 

RCl-Cl, Å 
(експ.[10]) 

RCl-Cl, Å 
МІEHT-α 

RZ-Cl, Å 
МІEHT-α 

RZ-Cl, Å  
(експ.[10]) 

CCl4 2,98 2,972 1,80 1,82-1,87 
SіCl4 3,29 3,299 2,02 2,05-2,06 
GeCl4 3,43 3,429 2,15 2,09-2,18 
TіCl4 3,61 3,609 2,32 2,28-2,32 
SnCl4 3,81 3,805 2,33 2,34-2,37 

 
Таблиця 4. 

Θ RSі-H, Å  RSі-F, Å  RF-F, Å  Сполука Θекс, 
[10,11] МІEHT-α 

ZX4 109°28′ 109°28′ 1,48 1,68 2,743 
ZHX3 116° 116°19′ 1,48 1,68 2,743 
ZH2X2 124° 123°49′ 1,48 1,68 2,743 

 
Таблиця 5. 
Сполука QF 

МІEHT-α 
QF 
СУП  

QSі 
МІEHT-α

QSі 
СУП 

ESі-F, еВ 
МІEHT-α 

RSі-F, Å  
МІEHT-α 

SіF -0,38 -0,38 +0,18 +0,17 2,912 1,601 
SіF2 -0,68 -0,66 +0,218 +0,236 2,822 1,590 
SіF3 -0,68 -0,68 +0,25 +0,25 3,125 1,560 
SіF4 -0,72 -0,72 +0,27 +0,27 3,30 1,556 

 
зарядів на атомах у фторидних сполуках, що 
отримані у наближенні МІEHT-α. 

Якщо заряд  визначає загальний за-

ряд КС, тоді за відповідним вибором системи 
координат, дипольна складова електричного 
потенціалу також може перетворитися у нуль. 
Дипольний момент 

∑
=

=
all

i
iQQ

1

D
r

 визначається відносним 
розподілом зарядів у КС. Якщо КС у цілому є 
нейтральною ("ідеальна конфігурація"), тоді на-

ступним членом у розкладі електричного потен-
ціалу буде квадрупольний момент Dαβ: 

∑ αββααβ δ−=
i

iiii rxxQD )3( 2 .         (15) 

Dαβ показує, наскільки просторовий розподіл 
зарядів у КС не відповідає сферичній симетрії; 
xіα, xіβ, rі - проекції та радіус-вектор і-го атома 
КС, відповідно. Квадрупольний момент може 
виникнути лише при несферичному розташуван-
ні зарядів у кластері. 
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 В.В. Ковальчук 

 
Рис.1. Енергія відштовування Sі-Sі атомів, як функ-
ція відстані між атомами. Модель Борна-Майера (1), 
Томаса-Фермі-Фірсова (2), MІEHT-α (3), ІEHT-α (4). 
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Рис.2. Ступінь гібридизації χ центрального (1) та 
поверхневого (2) атому кремнію кластерної сполуки 
SіN (N -кількість атомів), як функція розміру КС N. 

Наступні члени розкладу, наприклад, окту-
польний момент 

)],(

5[

2
βγααγβαβγ

γβααβγ

δ+δ+δ−

−= ∑

iiii

i
iiii

xxxr

xxxQD
          (16) 

враховують більш тонкі відхилення від сферич-
ної симетрії. 

Отже, маючи досить ефективну розрахункову 
методику, якою на наш погляд є схема МІEHT-α, 
проведення оцінок за (15) та (16) представляє 
собою потужний розрахунковий інструмент. 

Автор щиро вдячний проф. М.В.Ткачу, проф. 
С.І.Покутньому та проф. В.А.Тележкіну за зміс-
товну дискусію стосовно результатів роботи. 
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РЕЛАКСАЦІЯ  ПОВЕРХНЕВОЇ  ЕНЕРГІЇ  В  ПРОЦЕСІ 
АВТОСЕГРЕГАЦІЇ  НА  ПОВЕРХНІ  МЕТАЛУ 

Запропоновано методику розрахунку параметрів, які характеризують релаксацію поверхне-
вої енергії металу, що знаходиться в неелектропровідному неполяризованому газовому середо-
вищі. Показно, що параметри, які відповідають складовим поверхневої енергії, змінюють свої 
значення в процесі автосегрегації на поверхні металу. 

Method of calculation of parameters which characterised the relaxation of surface energy of metal 
in nonconducting electricity nonpolarised gaseous environment is proposed. It is shown that parame-
ters that correspond to components  of surface energy their value in process autosegregation on the 
metal surface is changed. 

Зразок металу моделюємо напівбезмежним 
середовищем (x>0 - елемент об'єму V1) у декар-
тових координатах x, y, z. Нехай область x<0 
(V2) займає неполяризоване, неелектропровідне 
повітря. 

Для тіла (зразка), що знаходиться в повітрі, 
поверхневий натяг  подамо так [1]: sσ

.,

,,

210

0

zyyyyys

h
ydysyys dx

σ=σσ+σ+σ=σ

σ+σ=σσ=σ ∫
 (1) 

де σy0, σy1, σy2 – нульове, перше і друге набли-
ження механічного напруження σy відповідно, 
отримані з допомогою методу розкладу за ма-
лим параметром bм=b⋅Φ0, b - фізична постійна 
(характеристика матеріалу) [1], Φ0 – модифіко-
ваний хімічний потенціал електронів провідності 
[1], σd=(σxd, σyd) – зовнішнє навантаження, h – 
ефективна товщина поверхневого шару, для 
оцінки якої використаємо співвідношення [1] 

σy + p = 0,       (2) 
тут p=100 кПа - атмосферний тиск. 

Співвідношення для поверхневої енергії W 
подамо у вигляді [1,2] 

,ape WWWW +ξ+=  W  ∫ ∫==
h h

eepp dxwWdxw
0 0

,,

,/)1()2/()4( 2 EEw yyxxp σν−+νσ−σσ=   

).2/(,)/)(2/( 2
0

2
0 knEWxw ae +⋅=∂Ψ∂ε=   (3) 

Тут Ψ – потенціал напруженості електричного 

поля, E - модуль Юнга, ν – коефіцієнт Пуасона, 
ε0=8,85⋅10–12 Ф/м – електрична постійна, k – 
постійна (характеристика матеріалу), Wa – скла-
дова викликана зовнішнім електричним полем 
[2,3], напруженість якого E0, n+ - густина одно-
рідного позитивного фону електричних зарядів 
[4]. Напруження σx і σy на границі тіла знахо-
димо з використанням граничних умов ϕ = – Φ0, 
σx= –(ε0/2)(∂Ψ/∂x)2 при x=0  [4]. 

В основі методики оцінки параметра ξ є по-
дання поверхневої енергії W як функції від k 
[5,6]. Для запису W в аналітичному вигляді роз-
в'язуємо задачу визначення механічних напру-
жень у поверхневому шарі твердого тіла мето-
дом представлення напружень і деформацій у 
вигляді розкладів за малим параметром bм, об-
межуючись другим наближенням. Розрахунки 
для металів (мідь, срібло, нікель, алюміній і т.д.) 
показали, що внесок нульового наближення скла-
дає 40-50%, першого – 50-60%, другого – 4-6%, 
третього наближення не перевищує 1%. 

Надалі вираз We+ξ⋅Wp+Wa, представлений 
у вигляді функції від k, диференціюємо по k 
аналогічно, як у роботах [2,5,6] і результат при-
рівнюємо до нуля 

∂ (We + ξ⋅Wp + Wa)/∂k =0.  (4) 
Співвідношення (1–4) створюють систему чо-

тирьох рівнянь для визначення параметрів ξ, b, 
k, h поверхневого шару. 

Експериментально встановлено, що для зраз-
ків металів і діелектриків згідно з [7,8] 
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Wζ = Wη⋅(Gζ/Gη)2/3,   (5) 
де Gζ і Gη мікротвердості матеріалу в двох різ-
них станах, яким відповідають індекси ζ, η і зна-
чення поверхневої енергії Wζ і Wη. Відомо, що 
Gζ і Gη пропорційні границям міцності σв [9] 
(тобто σвζ, σвη). Отже: 

Wζ = Wη⋅(σвζ/σвη)2/3.   (6) 
Обгрунтування системи рівнянь (1–4) і виразу 

(6) для ряду металів (міді, заліза, нікелю, алюмі-
нію, срібла, золота, олова) проведено чисельно: 
а) методами теорії атомних взаємодій [10], з ура-
хуванням потенціалу uαβ за Борном-Майером 
[11,12], поправок на неідеальність кристалу [10] 
й екранування потенціалу [13]; б) з допомогою 
виразу для W [3]. Результати розрахунків добре 
узгоджують моделі з експериментом (похибки не 
перевищують 5%). 

Для вище перерахованих металів установлено, 
що при зовнішніх навантаженнях до границі міц-
ності параметри k, ξ, b, Φ0 можна вважати пос-
тійними (похибки не перевищують 3%). 

Нехай у зразку металу, що знаходиться в 
повітрі, створюється нова поверхня, наприклад, 
внаслідок руйнування зразка. Дані для того, щоб 
оцінити зміну σy, σs, W в процесі релаксації по-
верхневих напруг, вибираємо для конкретних 
матеріалів з [5,10,14]. Зокрема, для міді  

σs=2,125 Н/м,   W=1,623 Дж/м2.      (7) 
На основі співвідношень (1–4) для міді вста-

новлено, що у стані рівноваги ξ=8,57. При цьому 
враховано зміщення подвійного електричного 
шару на відстань Zb [1,5]. 

Для напруг σx, σy, натягу σs і енергії W в 
рамках моделі (1–4) для моменту створення но-
вої поверхні встановлено вирази: 

00 ττ σ=σ yx = – bEΦ0·exp(–2kx))/(3(1–ν)), 

=σ τ0s – bEΦ0/(3k(1–ν)), 

W0 = ω2/(4ε0k3) + ξ0⋅b2E/(12k(1–2ν)).   (8) 
Якщо припустити, що після створення подвій-

ного електричного шару в процесі автосегрега-
ції змінюються тільки параметри ξ (від значення 
ξ0 до ξ) і W (від W0=1,874 Н/м [14] до W (7)), то 
знаходимо для міді ξ0, ξ, а також поверхневий 
натяг : 0τσs

ξ0=4,27, (ξ=8,57), = – 4,55 Н/м.    (9) 0τσs

Від'ємне значення  в (9) свідчить про те, 

що після створення в околі поверхні подвійного 

електричного шару напруження - стиску-

ючі. Подальший процес автосегрегації супровод-
жується релаксацією напружень і позитивному 
значенню σs (7) відповідають розтягуючі σy. 

0τσs

0τσ y
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ОСОБЛИВОСТІ  РОЗПОДІЛУ  ТЕМПЕРАТУРИ 
  АНІЗОТРОПНОЇ ПЛАСТИНИ 

Розв’язано двохмірне неоднорідне рівняння теплопровідності із врахуванням закону Бугера-
Ламберта і оптичних властивостей анізотропної пластини. 

The two dimensional inhomogeneous equation of heat conductivity is solved considering the 
Buger-Lambert law and optical properties of anisotrop plate. 

Останнім часом все більш широке застосу-
вання знаходять ефекти, які виникають в анізо-
тропних середовищах. Великий інтерес пред-
ставляють термоелектричні явища, пов’язані з 
можливістю виникнення поперечної термоерс, 
зумовленою як анізотропією коефіцієнта термо-
ерс [1], так і анізотропією коефіцієнта теплопро-
відності [2]. Дослідженню цієї термоерс присвя-
чено ряд робіт, в яких на основі рівняння тепло-
провідності [3] при різних крайових умовах [4-6] 
одержані розподіли температури і термоелек-
тричного потенціалу для анізотропної пластини. 

В даній роботі проводиться обчислення дво-
мірного розподілу температури і дослідження 
його впливу на термоерс анізотропної пластини 
із врахуванням її оптичних властивостей. Роз-
глядається анізотропна пластина у вигляді прямо-
кутного паралелепіпеда довжиною a, шириною 
c і висотою b, виконана з матеріалу, анізотроп-
ного за коефіцієнтами теплопровідності χ)  і 
термоерс α) . Тензори α)  і χ)  в лабораторній сис-
темі координат {x, y ,z}, яка повернута на кут 
ϕ в пло-щині xOy відносно кристалографічної 
{x', y', z'}, мають вигляд [7].  

На верхню грань даної пластини падає рівно-
мірний монохроматичний променевий потік гус-
тиною q0, а нижня грань підтримується при 
температурі Т0 за допомогою термостатa, вико-
наного із ізотропного матеріалу, оптичний спек-
тральний діапазон якого співпадає з відповідним 
діапазоном довжин хвиль анізотропної пластини. 
Бокові грані пластини адіабатично ізольовані. 
Розподіл температури в об'ємі пластини знай-
демо із основного рівняння теплопровідності [3], 
яке в наближенні χ11>χ12 i χ22>χ21 для стаціо-

нарного розподілу температури  набу-
ває вигляду  

0/ =∂∂ tT

02

2
222

2
11 =+

∂
∂

χ+
∂
∂

χ vq
y

T
x

T ,       (1) 

де qv – кількість тепла, яке виділяється внутріш-
німи джерелами в одиниці об´єму за одиницю 
часу і визначається законом Бугера-Ламберта 

[ ]xyb
ov eeqq γ−−γ− β+βγ= 2

)(
1 ,         (2) 

а γ – коефіцієнт оптичного поглинання пластини. 
Постійні величини β1 і β2 можуть приймати 

значення або 0, або 1. Запишемо рівняння (1) у 
вигляді, зручному для знаходження його роз-
в´язку: 

0
222

2

2

2
2
0 =

χ
+

∂
∂

+
∂
∂

β vq
y

T
x

T ,         (3) 

де                                                 (4) ./ 2211
2
0 χχ=β

Крайові умови для рівняння теплопровідності 
(3) даної задачі мають вигляд 

.0/0

,0/,0/

0

0

=∂∂=

=∂∂=∂∂

==

==

byy

axx

yT,T

xTxT
              (5) 

Функція cosλnx, яка відповідає власному 
значенню ann /π=λ  (де n=0,1,2,...) – власна 
функція задачі Штурма-Ліувіля 

02
2

2
=λ+ U

dx
Ud

, ,0
0
=

=xdx
dU  .0=

=axdx
dU  (6) 

Cистема { }∞=λ 0cos nn x  - повна, замкнута, орто-
гональна система функцій на відрізку [0,a]. Це 
дозволяє ставити питання про розклад функції 
U(x) в ряд Фур’є за цією системою. 
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Функція U(x) за своїм зображенням [8] 

[ ] ∫ ≡λ=
a

nnn UxdxxUxUF
0

cos)()( ,         (7) 

яке носить назву скінченного прямого Fn інтег-
рального косинус-перетворення Фур’є, одно-
значно відновлюється за правилом 

[ ] ∑
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− λδ==
0

1 cos1)(
n

nnnnn xU
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UFxU , 
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       n    
n ,                               (8) 

що називається оберненим  інтегральним 
косинус-перетворенням Фур’є [8]. 

1−
nF

Використовуючи до задачі (5)-(6) оператор 
Fn за правилом (7), внаслідок тотожності 
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одержимо задачу побудови розв’язку рівняння: 
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за крайовими умовами 

nyn TT 00 == , 
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При n=0 рівняння теплопровідності (11) на-
буває вигляду 

[ ]∫ γ−−γ− β+β
χ
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yyb dxee
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а крайові умови (13)-(14) можна записати так 
aTyT y 000 )( == , 0/)(0 ==bydyydT .   (16) 

Для розв´язку рівняння (15) з використанням 
умов (16) маємо вираз 
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При n>0 загальний розв’язок рівняння (11) 
будемо шукати у вигляді загального розв’язку 
однорідного і часткового розв’язку неоднорід-
ного рівняння, тобто  

)()()( .неодн.одн yТyТyT nnn += .    (18) (9)

Загальний розв’язок однорідного рівняння (11) 
шукаємо у вигляді 

)()ch()( 0201
одн yCyβCyТ nnnnn λβ+λ= . (19) 

Оскільки права частина рівняння (11) визна-
чається співвідношенням (12), яке після інтегру-
вання має вид 
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і є постійна величина, то для часткового роз-
в´язку Тn

неодн(у) отримуємо: 

)(
)1(1)( 2222

022

2
0

2
γ+λλβ

−−
χ
γ

β=
γ−

nn

аn
n

eqyT
неодн

. (21) 

Коефіцієнти С1n i C2n визначаємо після під-
становки (19) і (21) у вираз (18) за крайовими 
умовами: (13)

0)( 0 ==yn yT , 0/)( ==byn dyydT .    (22) 

В результаті загальний розв´язок рівняння (11) 
при n>0 приймає наступний вигляд: 
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Особливості  розподілу  температури  анізотропної пластин 

Застосувавши обернене інтегральне косинус-
перетворення Фур´є (8) до загального розв´язку 
неоднорідного диференціального рівняння (11), 
одержимо:  
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Підставляючи (17) і (23) із врахуванням (4) в 
(24), отримаємо вираз для розподілу темпера-
тури анізотропної пластини в такому вигляді 
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Із (25) видно, що розподіл температури Т(х,у) 
має складну нелінійну залежність від координат 
х, у і, крім цього, залежить як від анізотропії 
теплопровідності, так і від оптичних властивос-
тей матеріалу пластини. При β1=1 і β2-0 із вира-
зу (25) отримується одномірний розподіл темпе-
ратури [7]. Аналіз співвідношення (25) показує, 
що на відміну від одномірного розподілу тем-
ператури [7], при якому величина поперечної 
термоелектрорушійної сили ε залежить від кое-
фіцієнта термоерс α12, у випадку двохмірного 
розподілу температури для розглянутого набли-
ження вона буде залежати і від коефіцієнта термо-
ерс α11, що, в свою чергу, приведе до збільшення 
термоерс ε у порівнянні із [7]. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ  ЕЛЕКТРИЧНИХ  ВЛАСТИВОСТЕЙ 
МОНОКРИСТАЛІВ  CdTe  З  НАДЛИШКОМ  ТЕЛУРУ 

У температурному інтервалі 77÷420 К досліджено електричні властивості монокристалів 
CdTe+Te n-типу провідності з різним ступенем відхилення від стехіометрії. Виявлено доміну-
вання механізмів розсіяння на нейтральних та іонізованих донорах, у ролі яких можуть висту-
пати точкові антиструктурні дефекти, зокрема, заміщення атома Сd атомом Те. У випадку мак-
симального відхилення складу кристалів CdTe+Te від стехіометрії оцінка сумарної концентрації 
одно- і двохзарядних антиструктурних дефектів збігається з літературними даними відносно 
величини високотемпературної (Т>1100 К) концентрації вакансій кадмію. 

In the temperature range 77÷420K electrical properties of CdTe+Te single crystals with n-type 
conductivity and different degree of the non-stoichiometry are investigated. It is revealed the 
scattering mechanisms domination of the ionized and neutral donors, connected with the antisite 
defects (AD) - atom Te on the Cd site. In the case of the maximum non-stoichiometry of the CdTe+Te 
crystals estimation of the summery singly and doubly charged AD concentration coincides with the 
literature data concerned of the high-temperature (T>1100 K) cadmium vacancies one. 

У монографії [1] розглянута кристало-хімічна 
модель телуриду кадмію, в якій основним дефек-
том для всієї області гомогенності є дефект Френ-
келя в підгратці кадмію, і, отже, міжвузлові ато-
ми Cd (Cdi) визначають n-, а вакансії Cd (VCd) – 
р-тип провідності сполуки. В останні роки цю 
модель суттєво доповнено. Наприклад, у [2,3] 
показано, що на стороні, збагаченій кадмієм, 
поряд з електрично активними донорами Cdi 
існують нейтральні донори-вакансії телуру (VTe), 
концентрація яких на два порядки вища. Така ж 
кількісна невідповідність між концентраціями 
електрично активних акцепторів і VCd спостеріга-
лась і на стороні, збагаченій телуром [2]. Однак, 
якщо електричні властивості CdTe при відхи-
ленні стехіометрії в бік надлишку Cd в повній 
мірі пояснюються на основі моделей точкових 
дефектів, то в кристалах CdTe+Те передбачається 
можливість утворення асоціатів [2]. Крім того, 
залишаються невизначеними не тільки механізми 
комплексоутворення, але й природа електронної 
провідності при насиченні CdTe телуром, оскіль-
ки найбільш імовірні в цьому випадку дефекти 
(VCd, міжвузлові атоми Те (Tei), асоціати типу 
VCd-D, де D - фонова донорна домішка) є акцеп-
торами. 

Як показано в роботах [4-8], функції донорів 
в n-CdTe+Те можуть виконувати антиструктурні 

дефекти (ACД) типу TeСd (атом Те заміщує атом 
Cd). У залежності від зарядового стану АСД 
утворюються рівні різної глибини (таблиця 1). 

Метою даної роботи є вивчення взаємо-
зв’язку дефектної структури типу АСД та елек-
тричних властивостей монокристалів n-CdTe+Te. 
З практичної точки зору таке дослідження також 
представляє інтерес, враховуючи широке засто-
сування нестехіометричного джерела CdTe+Te 
при вирощуванні монокристалів n-типу провід-
ності для спектрометричних детекторів γ-випро-
мінювання [9]. 

 

Таблиця 1. Енергії іонізації донорних станів в кристалах 
n-CdTe+Te. 

ЕD, 
еВ 

Метод 
визначення

Темпер. 
інтервал, К Джерело Інтер-

претація
 

0,013 по енергії 
зв’язку екс.

 

4,5 
 

[7,8] 
 

Te+
Cd 

 

0,005 по енергії 
зв’язку екс.

 

4,5 
 

[7,8] 
 

Te0
Cd 

 

0,006 по ефекту 
Хола 

 

77÷250 дана  
робота 

 

Te0
Cd 

 

0,014 по ефекту 
Хола 

 

77÷250 дана  
робота 

 

Te+
Cd 

 

0,036
 

по ефекту 
Хола

 

250÷420 [7] і дана 
робота 

 

Te2+
Cd 
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Методика експерименту. 
Монокристали CdTe зі складом, близьким до 

стехіометричного, отримували вертикальним 
методом Бріджмена при тиску пари телуру, рів-
ному рівноважному тискові над розплавом у 
конгруентній точці плавлення. Насичення моно-
кристалів телуром проводили при їх кристаліза-
ції з газової фази (ГФ) при надлишковому . 
Використоно модифікований динамічний метод 
Пайпера і Поліша [8] та статичний метод суб-
лімації синтезованого порошку CdTe з гарячої 

2Tep

Таблиця 2. Електрофізичні характеристики зразків  
n-CdTe+Te при 300 К. 
Група 
зразків 

Метод  
отримання 2TeP , 

Па 

Конц. елек-
тронів n, см-3

Рухл. µ, 
см2/(В⋅с)

1 Бріджмена 
(розплав) 

~4⋅106 5⋅1014 900-
1000 

2 Динамічний (ГФ) ~102 ~1014 500-700
3 Cтатичний (ГФ) >104 ~1014 100-150

Рис.1. Експериментальні залежності рухливості елек-
тронів від температури. Нумерація кривих - згідно з 
таблицею 2. Для зразків групи 3 внесок розсіяння на 
нейтральних (3′) та іонізованих (3″) дефектах показа-
ний штриховою лінією. 

(1200 К) в холодну (1100 К) зону. За технологіч-
ними умовами отримання та електричними пара-
метрами досліджувані зразки можна розділити 
на 3 групи (таблиця 2). Ефективність утворення 
однозарядних АСД при насиченні кристалів телу-
ром контролювали за інтенсивністю екситонної 
лінії низькотемпературної фотолюмінесценції 
D+, X (1,5923 еВ) [7,8]. 

Зразки для вимірювань ефекту Хола в інтер-
валі температур 77÷420 К представляли собою 
прямокутні бруски (1×2×8 мм3). Аналіз темпера-
турних залежностей рухливості µ проводили з 
використанням розрахункових формул і резуль-
татів роботи [10], де для n-CdTe показана можли-
вість апроксимації 

1/µ = 1/µL+ 1/µI + 1/µ0 +1/µS.                (1) 
Тут µL, µI, µ0, і µS - рухливості електронів при 
незалежному розсіянні на фононах, заряджених 
та нейтральних домішках, а також на неоднорід-
ностях за Вайсбергом відповідно. 

4,2 
Результати та їх обговорення. 

Зразки групи 1. Електричні властивості крис-
талів CdTe зі складом, близьким до стехіомет-
ричного, досліджені нами раніше в інтервалі 
температур 8÷420 К [3]. Для порівняння з ін-
шим типом зразків на рис.1 показана частина 
залежності µ~Tα (α= -1,6). Дане значення α задо-
вільно узгоджується з класичним механізмом 
розсіяння на коливаннях гратки, при якому α= 
= –1,5. 

1 3,8 

3,4 

3,0 2 

lg
 (µ

), 
см

2 /(
В
⋅с

) 

2,6 
Згідно з холівськими вимірюванями [3], в 

таких кристалах в діапазоні температур 8÷50 К 
проявляється донорний рівень ED=0,013 еВ, який 
може бути зв’язаний з міжвузловими атомами 
кадмію. Це значення близьке до енергії іонізації 
ізольованого водневоподібного донора в CdTe і 
збігається з величиною енергії іонізації дефекту 

 (таблиця 1). Проте досліджувані кристали 
CdTe+Te відрізняються від CdTe: по-перше, тем-
пературний діапазон спостереження рівня одно-
зарядного АСД розширюється до ~160 K, і, по-
друге, в спектрах фотолюмінісценції обов’язково 
присутня лінія з максимумом 1,5923 еВ при 4,5 К. 

+
CdTe

2,2 

1,8 

1,4 
3" 

1,0 3' 

3 
0,6 Зразки групи 2. Насичення CdTe телуром з 

використанням динамічного методу зумовлює 
суттєве зменшення величини µ (таблиця 2), а 
також зміну її температурного ходу (рис.1, кри-
ва 2). В даному випадку немає необхідності в 
теоретичній обробці µ(Т) згідно з виразом (1) і 
можна обмежитись якісним аналізом, якого дос-

2,0         2,2         2,4          2,6
lg(T), K 
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П.М Ткачук 

татньо для визначення домінуючих механізмів 
розсіяння та кореляції між µ(Т) і RH(T). 

5,4

5,2В інтервалі 77÷110 К µ слабо залежить від Т, 
тобто спостерігається домінування механізму 
розсіяння на нейтральних дефектах N0. Оцінка 
концентрації за формулою Ерджінсоя дає зна-
чення N0~1,4⋅1017cм-3 (рис.2, крива 2″). При Т> 
>110 К рухливість змінюється за законом Т-(0,5-0,6). 
Такі значення α характерні для механізму роз-
сіяння, зв’язаного з наявністю потенціального 
рельєфу в зоні провідності (неоднорідності крис-
тала за Вайсбергом, розміри яких менші від дов-
жини вільного пробігу електрона). Аналіз залеж-
ності RH~Т (рис.2, крива 2') показує наявність 
лише мілких донорних рівнів  з ED=0,006 еВ 
(таблиця 1), процес активації яких по мірі підви-
щення температури закінчується при Т~260K 
(для Т>260К не спостерігається залежності n~Т). 

0
CdTe

205,0

I 4,8 19

lg
 (R

H
), 
см

3 /c
 

4,6 18

lg
 (N

0)
, с
м-3

 

II
2"4,4 17

3' 3"
4,2 16

4,0 15

2'3,8 14

3,6
2      4       6   8     10    12    14 

103/T, K-1 

Отже, отримано матеріал з неоднорідностями, 
електричні властивості якого визначаються ней-
тральними дефектами . 0

CdTe
Зразки групи 3. Згідно з таблицею 2, сильно 

насичений телуром СdТе характеризується ано-
мально низькими значеннями рухливості. Тем-
пературний хід µ при Т>300 К (рис.1, крива 3) 
відповідає закону Т1,5, що засвідчує домінуючий 
вплив механізму розсіяння на заряджених цент-
рах. Дійсно, залежність Rн~Т (рис.2, крива 3') 
характеризується двома лінійними ділянками, 
зумовленими процесом іонізації дефектів  
та  з відповідними енергіями активації 
(див.табл.1). Необхідно зазначити, що в резуль-
таті суттєвої відмінності радіусів екранування 
електронами центрів  і  розрахунок 
за формулою Брукса-Херінга дає при 320 К 
число тільки однозарядних центрів розсіяння 
NI=3,1⋅1019 см-3. При Т<300 К температурний 
хід рухливості крутіший, ніж за законом Т1,5, 
що можна пояснити впливом конкуруючого 
механізму розсіяння, природу якого необхідно 
визначити. 

+
CdTe

+2
CdTe

+
CdTe +2

CdTe

Врахування механізму розсіяння на фононах 
[10] показало, що внесок цього механізму незнач-
ний. За характером зміни кривої 3 (рис.1) видно, 
що при Т<300 К внесок розсіяння на неоднорід-
ностях за Вайсбергом також незначний. Можна 
вважати, що в сильно насичених телуром крис-
талах телуриду кадмію більш імовірні крупні 
утворення неоднорідностей (включень Те), від-
даль між якими значно більша довжини вільного  

Рис.2.Температурні залежності постійної Хола (2′, 3′) 
та концентрації нейтральних дефектів (2″, 3″) для 
зразків груп 2 і 3. 

пробігу електрона. Однак на значних віддалях між 
неоднорідностями розсіяння на них не суттєве. 

Отже, в інтервалі 77÷300 К необхідно врахо-
вувати два основних механізми розсіяння: на 
іонізованих домішкових центрах і на нейтраль-
них дефектах. Тоді вираз (1) спрощується: 

1/µ=1/µI+1/µ0.                          (2) 
Експериментальні значення рухливості µ0 для 

фіксованих значень Т можна знайти шляхом її 
виділення з (2), визначаючи при цьому залеж-
ність µI(Т) в інтервалі 77÷300 К екстраполяцією 
ділянки при Т>З00 К (рис.1, крива 3"). Екстра-
поляційним значенням µI та µ0 при 77 К відпо-
відають концентрації NI=2,76⋅1019 cм-3 і N0= 
=1,54⋅1019 см-3. Визначена в такий спосіб залеж-
ність µ0~T представлена на рис.1 (крива 3'), а 
залежність N0~103/T - на рис.2 (крива 3″). Тем-
пературна залежність N0 має дві прямолінійні 
ділянки – низькотемпературну (I) та високотем-
пературну (II), за якими визначено відповідні 
значення (0,02 і 0,15 еВ) енергії активації процесу 
зменшення N0 по мірі підвищення Т. Ділянка I 
найімовірніше зумовлена ефективним розморо-
жуванням електронів на рівнях , оскільки 
в даному температурному інтервалі концентрація 
однозарядних АСД практично не змінюється. 
Порівняно велике значення енергії активації на 
ділянці II можна було б пояснити дисоціацією 

+
CdTe
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нейтральних комплексів, утворених з участю 
донорів і вакансій кадмію, але в цьому випадку 
необхідне обгрунтування можливості викорис-
тання формули Ерджінсоя (для розрахунку N0 
при фіксованих значеннях Т) відповідно до мо-
делі розсіяння електронів на атомі водню. 

Для оцінки сумарної концентрації NАСД прий-
маємо до уваги величину утворених при 77 К 
нейтральних точкових дефектів. Вона на поря-
док більша значення N0 в точці переходу при 
Т~170 K. Якщо для визначеності вважати, що 
при 77 К виморожується 50% двозарядних АСД, 
то NАСД~(NI+2N0)77K=5,84⋅1019 см-3. Це значен-
ня практично збігається з величиною генерова-
них VCd (5,7⋅1019 cм-3), визначеною в [2] для 
кристалів CdTe+Te з максимальним відхилен-
ням від стехіометрії. У зв’язку з цим справед-
ливий висновок, що вказана в літературі не-
відповідність результатів електричних та фізико-
хімічних досліджень кристалів CdTe+Te може 
бути зумовлена відмінністю температурних 
інтервалів вимірювань. Охолодження зразків від 
температури пікнометричних досліджень (вимі-
рювань тиску пари Те2 над кристалами при 
~800°С) до значно нижчих температур (при 
вимірюваннях ефекту Хола) може привести до 
утворення АСД, і, навпаки, високотемператур-
не прогрівання зразків - до їх зникнення. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ  ПАРАМЕТРІВ  МІКРОШОРСТКОСТІ  ПОВЕРХНІ 
КРИСТАЛІВ  МЕТОДОМ  РЕНТГЕНІВСЬКОЇ  РЕФЛЕКТОМЕТРІЇ 

Представлено експериментальні дослідження параметрів мікрошорсткості поверхні криста-
лів SiO2, InSb, CdTe методами дво- і трикристальної рефлектометрії, які грунтуються на явищі 
повного зовнішнього відбивання рентгенівських променів. 

Experimental researches of surface microroughness of SiO2, InSb, CdTe crystals by methods two- 
and three-crystal reflectometry are submitted. These methods are based on the phenomenon of X-ray 
total external reflection. 

Під час механiчної обробки напівпровіднико-
вих кристалів необхідно отримувати пiдкладки 
високого класу чистоти. Глибина рельєфу по-
верхнi не повинна перевищувати 0,025 мкм. Це 
відповідає вимогам 14 класу чистоти поверхнi. 
Тому інформацiя про значення параметрів шор-
сткості поверхнi кристалів дуже важлива на 
кожному етапі їх обробки і полiровки. Шорст-
кість поверхнi оцiнюється по середньому ариф-
метичному вiдхиленню її профiлю Ra вiд базо-
вої площини або по висоті мiкронерiвностей Rz. 
У деяких випадках для оцiнки шорсткості вико-
ристовують додатковi параметри: найбiльшу 
висоту нерiвностей профiлю Rmax та середнiй 
крок нерiвностей профілю S. Iснуючi оптичні 
методи оцiнки параметрів мікрошорсткості до-
сягли межi своїх можливостей при дослiдженнi 
поверхонь вищих класiв чистоти з середньоста-
тистичною висотою нерівностей Ra≤0,02 мкм. 
Крiм того, більшість методів не дозволяють без-
посередньо отримувати iнтегральні характерис-
тики шорсткості поверхнi. 

Одним з небагатьох можливих методiв отри-
мання iнтегральної оцiнки шорсткості поверхнi є 
метод рентгенiвської рефлектометрiї, який ба-
зується на використаннi явища повного зовнiш-
нього вiдбивання (ПЗВ) рентгенiвського випро-
мiнювання. Дане явище реалiзується завдяки 
тому, що показник заломлення рентгенівських 
променів у середовищi менший від одиницi. Спос-
терiгається воно в невеликому кутовому iнтер-
валi вiд 0 до деякого критичного кута Фкр, який 
залежить від фiзичних властивостей речовини 
зразка i є функцiєю довжини хвилi використа-

ного випромiнювання [1]. Завдяки чутливостi 
форми i профiлю вiдбитого сигналу до мiкро-
геометрiї поверхнi, даний ефект можна викорис-
тати для аналiзу стану поверхнi [1-8]. Дзеркально 
вiдбита iнтегральна iнтенсивнiсть дає вiдносну 
величину площi, що перебуває у вiдбиваючому 
положеннi, тобто сумарну площу ділянок, по-
вернутих вiдносно базової поверхнi на кути, не 
бiльші ±0,5 Фкр для даної речовини. 

Дослiдження параметрів мiкрошорсткості 
поверхнi кристалів SiO2, InSb, CdTe нами прове-
дено з допомогою інтегрального і диференціаль-
ного методів [8]. Інтегральний метод полягає у 
вимiрюваннi iнтегральної iнтенсивностi вiдбито-
го сигналу в залежностi вiд кута падiння пучка 
на кристал. У диференцiальному методі прово-
диться аналiз форми i розподiлу iнтенсивностi 
профiлю вiдбитого сигналу. Для визначення 
параметрiв шорсткостi в iнтегральному методi 
зручно використовувати Фкр, в диференцiально-
му методi - iнтегральну iнтенсивнiсть Ii та напів-
ширину кривої відбивання ∆θ. 

Для проведення експериментальних дослід-
жень створений комп’ютеризований дифракто-
метричний комплекс, що поєднує на одній базо-
вій установці ДРОН-3М дво- і трикристальну 
схеми методу рентгенівської рефлектометрії. 
В якості джерела рентгенівських променів вико-
ристовуються стандартні рентгенівські трубки: 
БСВ-21, БСВ–25, БСВ-29 з Мо, Cu, Co анодом. 
Спеціально розроблена автоматизована система 
керування поворотами зразка і детектора, а також 
алгоритми і відповідне математичне забезпечен-
ня аналізу відбиваючої інтенсивності кристалом 
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дозволяють на кожному кроці сканування відо-
бражати на екрані дисплея інтегральну (ІК) чи 
диференціальну (ДК) криву ПЗВ. Отримані криві 
інтенсивності проходять відповідну математичну 
обробку (згладжування кривих, віднімання фону, 
оцінка помилок рахунку імпульсів) і представля-
ються у вигляді файлів. Така послідовність захо-
дів дозволяє при вимірюванні інтенсивності дзер-
кально відбитих променів не виходити за межі 
5% похибки реєстрації імпульсів у всіх випадках. 

Для монохроматизацiї, колiмацiї i концентра-
цiї випромiнювання в пучок шириною 10 мкм 
використано кремнієвий монохроматор з асимет-
ричним зрізом вiдбиваючих (111) площин пiд 
кутом 19°. 

В iнтегральному методi зразок неперервно 
обертається навколо вертикальної осi гонiометра 
в межах кутів вiд нуля до одного градуса. Дзер-
кально вiдбитий пучок реєструється нерухомим 
детектором з достатньо широким вхiдним вiкном. 

У диференціальному методi для аналiзу куто-
вого спектра дзеркально вiдбитого пучка вико-
ристовується кристал-аналiзатор. В якості ана-
лiзатора вибраний високодосконалий кристал 
кремнію з орієнтацією вхідної поверхні (111). 
Роздільна здатнiсть трикристальної схеми дозво-
ляє зафiксувати розширення диференціальних 
кривих ПЗВ на рівні 0,5 кут.с  у порiвняннi з 
напiвшириною iнструментальної кривої, отри-
маної в бездисперсійній схемі ДКС без дослід-
жуваного кристала. 

Границi застосування рентгенiвської рефле-
ктометрiї, як у методi IК ПЗВ, так i в методi ДК 
ПЗВ, по вiдношенню до напiвширини функ-цiї 
нахилiв F(β) мікрошорсткості, визначаються 
умовою крΦβ0 << . Це обмеження пов’язане з 
тим, що коефiцiєнт дзеркального вiдбивання 
Френеля Rфр близький до одиницi в iнтервалi 
0<Φ0<Φкр. Для Φ0>Φкр, Rфр→0, i оскільки сиг-
нал вiдсутнiй, то iнформацiя про рельєф поверх-
нi не може бути отримана. 

Для оптично гладких поверхонь напівширина 
β функцiї розподiлiв нахилiв F(β) задовольняє 
нерiвність β<<Φкр. Тодi фiзичне розширення ДК 
ПЗВ, в порiвняннi з iнструментальною кривою 
ДКС, буде дорівнювати пiвширинi функцiї роз-
подiлу нахилiв [8]: 

( ) (ДКСПЗВДК α∆−α∆=β ) .       (1) 

Це значить, що для вiдновлення функцiї нахи-
лiв F(β) достатньо вимiряти напiвширини дзер-

кальної (ДК ПЗВ) i iнструментальної (ДКС) 
кривих. У нашому випадку інструментальна ве-
личина напівширини кривої гойдання – ∆θ0= 
=1,8⋅10-4 рад. 

Якщо допустити, що фiзичне розширення ДК 
ПЗВ порiвняне з SR 2/πβ = , то мiнiмальне роз-
ширення ДК ПЗВ в порiвняннi з iнструменталь-
ною функцiєю (двокристальною кривою гойдан-
ня), визначеною експериментально, оцiнюється 
величиною ~1 кут.с, тобто 0,5⋅10-5 рад. Макси-
мальне розширення ДК ПЗВ дорівнює критич-
ному куту ПЗВ - Φкр≈0,5⋅10-2 рад. У даному 
випадку два параметри Ra і Sm у визначеному 
кутовому iнтервалi пов’язанi з вимiряними зна-
ченнями напiвширин ДК ПЗВ ∆θP спiввiдно-
шенням: 

π4
θ p

m

a
S
R ∆

= , де .   (2) 0вим θθθ −δ=∆ p

Узявши за основу наведені параметри оцiнки 
якостi підготовки поверхонь кристалів, даний 
метод використали для аналiзу стану поверхонь 
кристалiв антимоніду індію, телуриду кадмію, а 
також кварцових скляних пластинок, легованих 
важкими елементами. При цьому кристали InSb 
(№4 і №5 діаметром 40 мм і товщиною 3 і 2 мм 
відповідно), і CdTe (№6 діаметром 20 мм і тов-
щиною 3 мм) оброблялись за стандартною схе-
мою хіміко-механічної підготовки поверхонь. 
Кварцові пластинки №1-3 мали діаметр 20 мм і 
товщину 2 мм. Пластини №1 і №3 зазнавали 
супертонкої фінішної обробки за спеціальною 
методикою. Пластина №2 оброблялась за звичай-
ною схемі. Пластинка №3 додатково оброблялась 
алмазною пастою АСМ-1/0 1, 5 і 15 хвилин. 
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Рис.1. Iнтегральнi кривi ПЗВ для кварцових скля-
них пластинок №1 (криві 2, 3) і №2 (1, 4), одержані 
від обох сторiн зразка. 
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Рис.2. Iнтегральнi кривi ПЗВ для кристалів №4 
(криві 3, 4) і №5 (1,2) (InSb), одержані від обох 
сторiн зразка. 

Рис.3. Кристал №3 (ІК ПЗВ). Поверхня оброблена 
алмазною пастою АСМ-1/0: вихідна (4), 15 хв. (1), 
5 хв. (2), 1 хв. (3). 

Рис.4. Кристал №1 SiO2. ДК ПВЗ, одержані для 
різних Ф0: 1 – інструментальна крива ∆θ0, відно-
шення для всіх кривих ∆θi/∆θ0∼1,1. 

Рис.5. Диференцiйнi кривi ПЗВ зразка №4 (InSb): 
∆θ0=37 кут.с. (1), сторона а) ∆θ1,2 =74 кут.с., Ф0=8 і 
14 кут.мін. (2 і 4 відповідно), сторона б) ∆θ0=126 і 
111 кут.с., Ф0=12 i 20 кут.мін. (3 і 5 відповідно). 

Рис.6. Диференцiйнi кривi ПЗВ для зразка №5 (InSb) 
при різних Ф0. Відношення ∆θi/∆θ0 – 4,7 (крива 2), 
3,8 (3), 2,7 (4), 2,2 (5), 2,1 (6). 

Рис.7. Диференцiйнi кривi ПЗВ для кристала №6 
CdTe при різних Ф0. При цьому відношення ∆θi/∆θ0: 
4 (крива 2); 3,4 (3), 2,9 (4), 2,6 (5), 2,6 (6), 2,6 (7). 
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Результати досліджень з використанням 
CuKα1-випромінювання наведені на рис.1-7 і в 
таблицi 1. З рентгенодифракційного аналізу ви-
пливає, що пластина №5 (InSb) має макрозгин 
радіусом 360 м. Про це також свідчать залеж-
ності Ih(2Φ0) ДК ПВЗ на рис.6, зміна форми і 
напівширини яких вiдображає не тільки зміну 
відношення параметрів мікрошорсткості, але і 
характер прогину пластини, зумовленого рiзни-
цею в обробці протилежних сторін кристала. 
Тоді як залежності Ih(2Φ0) для зразка №4 (ІnSb) 
зберігають свої геометричні характеристики при 
зміні кута ковзання Φ0. Це підтверджує однорід-
ність і високу якість обробки поверхні даних 
кристалів. 

Найменший вплив у збільшення напівширини 
кривої гойдання ∆θ0, а також у зміну її форми 
вносить розподіл нахилів мікрошорсткості по-
верхні кварцових пластинок №1 (∼4,7 кут.с) і №3 
(6 кут.с), підготовлених за спеціальною техно-
логією. В таблиці 1 наведені також значення 
відношення Ra/Sm для пластинки №3, обробленої 
алмазною пастою АСМ-1/0 на протязі 1, 5 і 10 
хвилин. Така обробка приводить до розширення 
ДК ПЗВ на 14, 21 і 29 кут.с відповідно. Значення 
Ra при Sm=1 мм знаходяться в межах від 0,059 
до 0,115 мкм. 
Таблиця 1. Експериментальні параметри мікрошорсткості. 

Кристал δθвим, 
10-4 рад 

∆θP,  
10-4 рад

Ra/Sm, 10-5 Ra, мкм 
(Sm=103 нм)

№1а SiO2 2,03 0,23 0,18 0,018 
№1б SiO2 2,08 0,28 0,23 0,023 
№2а SiO2 2,54 0,74 0,59 0,059 
№2б SiO2 2,60 0,80 0,64 0,190 
№3а SiO2 2,49 0,69 0,55 0,055 
№3б SiO2 2,84 1,04 0,83 0,083 
№3в SiO2 3,25 1,45 1,15 0,115 
№4а InSb 2,54 0,74 0,59 0,059 
№4б InSb 2,87 1,07 0,81 0,083 
№5а InSb 3,29 1,49 1,19 0,119 
№5б InSb 4,81 3,01 2,39 0,239 
№6  CdTe 5,78 3,98 3,17 0,317 

Значно гірший стан поверхні спостерігаєть-
ся для зразків №6 (СdTe) (рис.7). Тут розкид 
значень δθ досить великий. Із збільшенням кута 
ковзання величина розширення ДК ПВЗ змен-
шується. Це свідчить про те, що основний вне-
сок в уширення диференціальних кривих вно-
сить висота шорсткості Ra, а не період Sm, як у 
попередніх випадках. 
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ФОРМУВАННЯ  ЗОБРАЖЕНЬ  ПОЛІВ  
ПРУЖНИХ  ДЕФОРМАЦІЙ  ДЕФЕКТІВ,  ЩО  ЗНАХОДЯТЬСЯ  

У  РІЗНИХ  ПЛАСТИНАХ  LLL–ІНТЕРФЕРОМЕТРА 

Досліджені закономірності формування інтерферометричних зображень дефектів, розташо-
ваних в різних пластинах інтерферометра, в залежності від їх взаємного розташування і спів-
відношення потужностей дефектів. Встановлено, що результуюча інтерференційна картина – 
результат сумарної когерентної фазової взаємодії "зображень" дефектів, які знаходяться в усіх 
пластинах інтерферометра. При значних значеннях деформацій спостерігається складна карти-
на взаємодії зображень. 

Formation laws of interferometer images of defects, located in different interferometer plates, de-
pending on their mutual arrangement and on ratio of defect powers are investigated. It is found, that 
resulting interferometer picture is result of total coherent phase interaction of the "images" of defects, 
located in all interferometer plates. At large deformation values a complex picture of image interac-
tion is observed. 

Серед існуючих рентгендифракційних методів 
діагностики недосконалостей кристалів особливе 
місце займають методи, в основу яких покладено 
ефекти динамічного розсіяння рентгенівських 
променів. З-поміж них найбільш чутливі – інтер-
ференційні методи маятникових і муарових смуг, 
які виникають при когерентній динамічній взає-
модії хвильових полів у монокристалах [1-21]. 
Визначальна властивість рентгенівської інтер-
ферометрії – створення груп когерентних рент-
генівських пучків у вільному просторі та забез-
печення їх суперпозиції [3,4]. До недавна увагу 
дослідників у рентгенівській інтерферометрії 
приваблювали в основному прецизійні вимірю-
вання показників заломлення і дисперсійних 
поправок до атомних амплітуд розсіяння [4-6], 
вимірювання переміщень з великою точністю і 
уточнення числа Авогадро [7], створення нових 
схем багатокристальних інтерферометрів [9]. 

Перевагою методу муару є надзвичайно ви-
сока чутливість до незначних деформацій крис-
талічної гратки (∆d/d∼10-8) і поворотів атомних 
площин (δ∼0,01"). Унікальне фазове збільшення, 
що супроводжує інтерференцію майже когерент-
них хвильових пакетів дозволяє безпосередньо 
спостерігати атомні ряди кристалічної гратки. Це 
відкриває нові можливості для дослідження 
дефектної структури кристалічних речовин [1-5, 
10-22].  

Із вище приведеного випливає важливість 
розв'язання проблеми однозначної інтерпретації 
інтерференції когерентних хвильових пакетів, 
яка існує при виборі й оптимізації конструкцій 
рентгенівських інтерферометрів при наявності 
в кристалах-компонентах S, M, A різного роду 
дефектів.  

При рентгенінтерферометричних досліджен-
нях різноманітних фізико-хімічних і механічних 
впливів на процеси зміни структури монокрис-
талів у більшості випадків в якості досліджува-
ного кристала використовується один із блоків 
LLL- інтерферометра [3-22].  

Муарові зображення, зумовлені дією зовніш-
ніх сил, в ідеальних інтерферометрах, визнача-
ються тільки параметрами створеного у кристалі 
поля деформацій drd /)(r∆ . Якщо в одному з ком-
понентів інтерферометра існують порушення 
ідеальності кристалічної гратки, то це призводить 
до локальної зміни вектора дифракції h

r
, а, отже, 

і до зміни розподілу інтенсивностей R0 і Rh пуч-
ків у площині розсіяння і формування відповідної 
геометрії інтерференційної картини. Різниця фаз 
∆ϕ пучків, що приймають участь в утворенні 
муару, у такому випадку дорівнює [14]: 

r

,2)(
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де ( ) 22 11tgtg /1 yyA y ++=ϕ , , ams tttz ++=1

θΩ

λ
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mc

tCeFe hA , θ∆
χ
θ

h

2
γγ= h C

y sin/0 . Величи-

на ∆θ характеризує відхилення кристала від точ-
ного положення відбивання, ts, tm, ta - відповідні 
товщини пластинок, λ - довжина хвилі випромі-
нювання, θ - кут дифракції Брега, С - фактор 
поляризації, Fh - структурна амплітуда, γ0, γh - 
косинуси кутів входу і виходу рентгенівських 
променів, χ0,h - коефіцієнти Фур’є поляризова-
ності кристалу, µ - лінійний коефіцієнт погли-
нання. Тут h

r
∆  - приріст вектора дифракції в 

одному з плеч інтерферометра. Загалом період 
муарової картини Λ визначається величиною h

r
∆ , 

тобто 1−
∆=Λ h
r . Варто відзначити, що через не-

визначеність , тільки в деяких випадках спів-
відношення (1) можливо розписати в явному 
вигляді. Відстані між муаровими смугами Λ та 
їх нахил ϕ відносно відбиваючих площин пов’я-
зані з величиною відносної деформації ∆d/d  і 
поворотом атомних площин δ відомими в геомет-
ричній оптиці співвідношеннями [1,2]: 
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де d0 - період досконалої кристалічної гратки. 
Саме в такій формі наведені співвідношення (2) 
зручні для аналізу полів зміщень і деформацій, 
які утворені дефектами структури. 

У структурному муарі, тобто при наявності 
поворотів атомних площин у пластинах інтерфе-
рометра, їхнє зображення визначається також 
початковою різницею фаз ∆ϕ0, із якою інтерфе-
рують в аналізаторі хвилі E0h і Ehh (рис.1): 

)2()1(
0 ϕ−ϕ=ϕ∆ ,  (3) 

де ϕ(1) і ϕ(2) - фази хвиль Ehh і E0h. При ідеальній 
геометрії інтерферометра, значення ∆ϕ0 в (3) 
визначаються структурною досконалістю облас-
тей кристалів S і M, через які проходять пучки, 
що інтерферують, отже, відповідно до співвідно-
шення (1): 

)(2 )2()2()1()1(
0 rhrhrhrh msms

rrrrrrrr
∆−∆−∆+∆π=ϕ∆ .   (4) 

Вид функції ∆ϕ0(x,y), в основному, визначає 

розташування і період смуг Λ структурного муару 
при таких дослідженнях. Координати x, y зада-
ють положення точок на вхідній поверхні аналі-
затора. 
Для вивчення особливостей формування зобра-

жень окремих дефектів у вихідному структур-
ному муарі використовувався трикристальний 
інтерферометр. 

Дією зовнішніх контрольованих сил у першій 
і третій пластинах інтерферометра створювалися 
задані поля деформацій. Це надало можливість 
експериментально досліджувати механізми фор-
мування відповідних муарових зображень. Поле 
деформацій у першій пластині інтерферометра 
(рис.1) створювалося нанесенням діамантовим 
індентором подряпини в напрямку ]211[ . Дією 
зосередженої сили на клиноподібний аналізатор 
інтерферометра моделювалися протяжні поля 
деформацій. Рентгенівська топографія проводи-
лася в СuКα-випромінюванні з використанням 
відбивання )022( . Моделювання різних варіан-
тів взаємного розташування та співвідношення 
потужностей джерел деформації проводилося 
вибором точки дії сили й зміною навантаження 
Р в широких межах. Для зручності аналізу отри-
маних експериментальних результатів на інтер-
ферограмах (рис.2 і 4) запропонована така сис-
тема координат: осі Ox, Oy збігаються з криста- 
лографічними напрямками ]011[  і ]211[ . Початок 

]011[
]211[

A P Rh
M Ehh 

E0h S
Eh 

E0aE0

Sc 

[111]
Рис.1. Схема експерименту. початок координат збіга-
ється з точкою прикладення сили P, площина xOy 
збігається з вхідною поверхнею кристалу-аналіза-
тора - (111), вісь Оx антипаралельна вектору диф-
ракції. Сила P діє вдовж напрямку [112]. 
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координат вибрано так, щоб лінія подряпини 
лежала на осі Oy, а точки дії зовнішнього зосеред-
женого навантаження знаходилися на осі Ox. 
Верхній край подряпини розташований на від-
стані 5 мм від початку координат. 

На рис.2 наведені характерні інтерферограми, 
отримані при різних значеннях Р для незмінного 
положення точки прикладення сили х(А)=1,1 мм. 
Топограма на рис.2а характерна тим, що муарові 
зображення аналізованих дефектів локалізовані 
в окремих областях. У верхній частині топогра-
ми спостерігається муарове зображення поля 
деформацій, створеного зовнішньою зосередже-
ною силою, а в нижній частині – муарове зобра-
ження поля деформацій, створеного подряпиною. 
Поступове збільшення зосередженої сили при-
водить відповідно до росту області виявлення її 
зображення і при певних значеннях Р спостері-
гається накладання частин муарових зображень, 
створених таким чином дефектів (рис.2б). Зага-
лом спостерігається трансформація муарової 
картини - помітні зміни муарових зображень 
обох дефектів. Спостерігається істотна несимет-
ричність муарового зображення поля деформацій 
від зосередженого навантаження, хоча у кристалі-
аналізаторі поле деформацій симетричне віднос-
но напрямку дії сили. 

Розглянемо більш детально зміну дифракцій-
ного зображення подряпини, тому що: по-перше, 
муарове зображення подряпини цілком перекри-
вається по висоті пучка із зображенням, спричи-
неним дією зосередженої сили. Це дозволяє роз-
глядати даний випадок як зображення подряпини  

 а)       б)      в) 
Рис.2. Муарові зображення дефектів, розташованих 
у різних пластинах рентгенівського LLL-інтерфе-
рометра у випадку x=1,1 мм при різних значеннях Р: 
Р=0,6 р (а), Р=2,2 р (б), Р=4,8 р (в), де р відносний 
параметр деформації. Відбивання )022( , СuКα-ви-
промінювання. ×12. 

у структурному муарі. По-друге, на поле дефор-
мацій від подряпини діють поля деформацій зов-
нішньої зосередженої сили одного знаку. Останнє 
дозволяє кількісно оцінити зміни періодів муа-
рових смуг у різних областях зображення подря-
пини. По-третє, зображення подряпини більш 
різноманітне, оскільки воно відображає як області 
стиску і розтягу, так і проміжні області між ними. 
Як відзначено в роботах [16,18,21] лінії нульових 
відносних деформацій на муарових зображеннях 
подряпини проходять через точки муарових смуг, 
в яких дотичні до них розташовані паралельно 
вектору дифракції. Ці лінії розділяють у криста-
лах області стиску і розтягу, що ідентично топо-
графічним зображенням багатопелюсткових 
розеток деформацій [21]. Аналіз динаміки зобра-
жень подряпини при збільшенні прикладеної 
сили Р показує, що найбільші зміни спостеріга-
ються у тих областях зображення від подряпини, 
які характеризуються незначними значеннями 
деформацій і розташовані ближче до точки при-
кладення сили. На рис.3 наведені криві зміни 
періодів муарових смуг Λ (рис.3а) і відповідних 
їм значень відносних деформацій ∆d/d (рис.3б) 
уздовж прямої, що перпендикулярна до лінії по-
дряпини і проходить через її середину (рівняння 
прямої в обраній системі координат y=6 мм). 
Аналіз зміни Λ(х) і ∆d(x)/d уздовж вибраної пря-
мої показує, що періоди муарових смуг істотно 
змінюються на значних віддаленнях від джерела 
деформацій (подряпини). Особливістю кривих, 
що характеризують відносні деформації уздовж 
аналізованої прямої при різних значеннях Р, є 
майже однаковий характер їх зміни з віддаленням 
від подряпини. Це означає, що наявність струк-
турного муару, який задається полем деформацій 
зосередженої сили, призводить в аналізованих 
випадках до незначного збільшення істинних 
значень (∆d/d)іст на певну величину (∆d/d)стр, 
обумовлену наявністю структурного муару, тобто 

дефстріст )/()/()/( dddddd ∆+∆=∆ .       (5) 
Причому величина (∆d/d)стр різна для топограм 
на рис.2б і 2в. З аналізу поведінки графіків ∆d(x)/d 
при різних Р на значних віддаленнях від лінії 
подряпини випливає, що значення (∆d/d)стр прак-
тично збігаються зі значеннями відносних дефор-
мацій, що утворені дією зовнішньої зосередженої 
сили уздовж прямої y=6 мм. 

На рис.2а легко визначаються дві лінії ну-
льових відносних деформацій, що утворюють 
однакові гострі кути з віссю Оy. На рис.2б, 2в 
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 Формування зображень полів пружних деформацій дефектів 

∆d/d⋅105 Λ, мм 

1 2 3

б)а)

3

1 2

r, мм r, мм

 а)   б)   в)   г) 
Рис.4. Муарові зображення. Р=2,5 р, x=1,5 мм (а), 
Р=1,6 р, x=2,3 мм (б), при x=0,3 мм Р=15 р (в), 
Р=22 р (г). 

практично наявна тільки одна така лінія в нижній 
частині зображення, і з ростом Р ця лінія повер-
тається до вісі Оy. У верхній частині зображення 
подряпини дуже важко розрізнити лінію нульо-
вих відносних деформацій через погану видність 
муарових смуг в областях, що відповідають 
деформаціям стиску. 

Суттєва зміна інтерференційної картини має 
також місце при зміні взаємного розташування 
джерел деформації. Так на рис.4а,б точки прикла-
дення сили віддалені на великі відстані від лінії 
подряпини, у порівнянні з випадком на рис.2. 
Муарові смуги, що раніше замикалися на верх-
ньому кінці подряпини "розвернулися" до точки 
дії сили. На рис.4а також спостерігається область 
із дуже поганою контрастністю муарових смуг 









+
−

=
minmax

minmax

hh

hh
RR
RRV . 

Погіршення видності муарових смуг очевидно 
обумовлено придбанням променями, що інтер-
ферують у цій області аналізатора інтерферо-

метра, додаткової різниці фаз ϕА, протилежної 
за знаком до ϕ0. При істотно більших значеннях 
Р, як випливає з рис.4в,г, деформації в аналіза-
торі досягають таких значень, що починає вже 
порушуватися когерентність взаємодіючих в 
аналізаторі хвильових пакетів і зображення по-
дряпини істотно трансформується. Взаємодія 
зображень створених дефектів у такому випадку 
має складний характер. При цьому, у нижній 
частині топограми чітко спостерігається границя 
між областями кристалу де має місце когерентна 
і не когерентна взаємодія зображень. 

Рис.3. Зміна періодів муарових смуг Λ (а) і відповідних їм деформацій ∆d/d (б) уздовж прямої, що 
перпендикулярна до лінії подряпини і проходить через її середину. Криві 1,2,3, відповідають даним, 
отриманим із топограм рис.2а-в. 

Отже, загалом інтерференційну картину, отри-
ману методом рентгенівського дифракційного 
муару при ідеальній геометрії інтерферометра, 
необхідно розглядати як результат когерентної 
взаємодії зображень дефектів, що знаходяться у 
всіх компонентах інтерферометра. Розглянуті 
особливості зміни зображення подряпини відно-
сяться до випадку, коли деформації, що виника-
ють при дії зовнішньої зосередженої сили, в 
області зображення подряпини, в основному, - 
менші від деформацій, що виникають у ближньо-
му полі подряпини (при х<1,1мм), тобто ∆d/d~10-6. 
Отримані результати відкривають нові можли-
вості формування фазових об’єктів для рентге-
нівської літографії. 
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ВПЛИВ  ПЕРІОДИЧНИХ  СПОТВОРЕНЬ  КРИСТАЛУ   
НА ТРИХВИЛЬОВЕ  АНОМАЛЬНЕ  ПРОХОДЖЕННЯ 

РЕНТГЕНІВСЬКИХ  ПРОМЕНІВ 

Проведено моделювання впливу періодичного поля акустичних деформацій на трихвильову 
рентгенівську дифракцію у Ge. Виявлені певні закономірності змін зображень трихвильових 
областей розсіяння в залежності від трихвильової конфігурації та довжини акустичної хвилі. 

Influence of periodic field of acoustic strains on three-wave x-ray diffraction in Ge is modulated. 
Some laws of image changes of three-wave scattering areas depending on three-wave configuration 
and acoustic wave length are revealed. 

Алгоритм розв'язку рівнянь Такагі у випадку 
багатохвильової дифракції для загального вигля-
ду поля деформацій )(rU rr

 досі ще не розробле-
ний [1]. Проте у деяких випадках, як показано у 
роботах [1-5], багатохвильова дифракція (зок-
рема, ефект багатохвильового аномального 
проходження рентгенівського випромінювання) 
виявляється більш чутливою до деформацій, ніж 
двохвильова. Це спонукало до проведення до-
сліджень впливу періодичного згину атомних 
площин на топографічні зображення перетинів 
двохвильових областей розсіяння і на ефект 
аномального багатохвильового проходження 
рентгенівського випромінювання у досконалих 
кристалах германію. 

Як відомо, взаємодія одномірного поля дефор-
мацій з рентгенівськими полями багатохвильо-
вої симетричної дифракції описується системою 
звичайних диференціальних рівнянь, які у мат-
ричному вигляді представляються так (позна-
чення загальноприйняті) [6, 8]: 

)(ˆ))(ˆˆ(
ˆ

zEzA
dz
Ed

α−= .                  (1) 

Для Лауе N-дифракції граничні умови мають та-
кий вигляд 

aEE ˆ)(ˆ =0 ,                          (2) 
а елементи матриці , в які входять кутові ло-
кальні розорієнтації атомних площин, такий: 

α̂

( ) ')0(0 )(2)( mmmmm zUН
dz
dz α−α=π−α=α

rr
, 

r
де )0,0,()( xUrU =

r . При акустичному полі змі-

щень )cos( ψ+= BzDU x

0 pНН −α=α
0 pKK −α=α

)cos(

,  або π/2, D=ma, 
B=2π/(nΛ), а - період гратки, Λ - екстинкційна 
довжина. 

0=ψ

sin(Н ⋅

sin(K ⋅
α=P cos( −α=PpK
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×
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Λ= 5,0

У випадку трихвильових дифракцій: 
)Bz

)Bz

; 

, 
де pH , )ϕ , α - кут між 

HH
r

 і , HDB
r

0λγP = . При цьому  
rrr[ ]θ∆∆⋅⋅λ=α ))(2 21

0 eeH mmm , 
rr rr r

де [ ]nKer ×λ= 01  і [ ]2 ee = ; 0K  - хвильо-
вий вектор, що задовільняє умову точного поло-
ження відбивання; кути ∆θ і ∆ϕ характеризують 
відхилення кристалу від K

r
 уздовж векторів 1er , 

2er , відповідно. Хвильовий вектор акустичної 
хвилі спрямований уздовж осі Oz, яка співпадає 
з нормаллю до поверхні і направлена всередину 
кристалу, кут ϕ задає орієнтацію вектора поляри-
зації акустичної хвилі )U

r
 відносно вектора 

HH
r

. 
Вибраний тип спотворень є одним із найбільш 

складних, оскільки точка збудження дисперсійної 
поверхні багаторазово проходить через трихви-
льову область розсіяння. В якості критерію по-
ділу спотворень на слабкі і сильні виступало 
співвідношення між ефективною довжиною 
деформації uλ  і Λ [7]. Дослідження проведені 
для трьох областей довжин хвиль ультразвуку: 
короткохвильової - λu , резонансної - 
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Λ=λu  і довгохвильової - λ , де t - товщи-
на). Розглянуті трихвильові 

tu =

)200/111,111( , 
)220/111,111( , )202

10>µt

0

/022,220(

)

 дифракції CuКα-
випромінювання у випадку , де µ - нор-
мальний коефіцієнт поглинання (рис.1). 

(I

HKH HH −=−

)3(
ід

)3( / IIR=

)200

)200

053,0 0
3
min µ=µ

200H
rr

⊥

200

Для зручності аналізу й порівняння з експе-
риментом результати досліджень на рис.1-4 
приведені у вигляді двомірних розподілів інтен-
сивності для заломленої хвилі , θ∆ϕ∆  при 
двох орієнтаціях вектора зміщень у площині 
трихвильових векторів дифракції - паралельно і 
перпендикулярно до зв’язуючого відбивання 

KH
rrr

. Такий вибір орієнтацій U
r

 
обумовлений тим, що у першому випадку три-
хвильова дифракція більш чутлива до деформа-
ції, ніж двохвильова [6]. Параметр R характери-
зує зміну інтенсивності трихвильової області: 

, де  та  - максимальні інтен-

сивності ідеального і деформованого кристалу.  

)3(
ідI )3(I

Конфігурація /111,111(  має зв’язуюче 
відбивання, заборонене структурою. Для - 
випромінювання і положення кристалу, що від-
повідає точній 

1αKCu

/,( 111111

19

-дифракції, хви-
льові моди, точки збудження яких найближчі 
до точки Лауе, мають мінімальне поглинання – 

см= -1 [2]. Для даної конфігу-
рації різними авторами досить детально дослід-
жено вплив акустичних деформацій на товщинні 
осцилляції інтенсивності [2-5]. Нами ж показана 
розгорнута картина впливу акустичних дефор-
мацій на багатохвильовий ефект аномального 
проходження, зручна для порівняння з експери-
ментом. 

Для випадку 200|| HU
rr

 умова рентгеноакус-
тичного резонансу виконується при Λ=λ 2u , а 
для U  при  [8]. Крім того, товщина 
кристалу підібрана таким чином, що резонанс 
має місце у двох- і трихвильовій областях диф-
ракції. У випадку 

Λ=λu

Λ=λu

H
при збільшенні амплі-

туди ультразвуку для U
rr

⊥

200|| HU

 на рис.2 спосте-
рігається пригнічення трихвильової області 
дифракції і поява характерних для даного типу 
спотворень провалів інтенсивності на двохви-
льових областях [12]. Зовсім інша картина має 
місце у випадку 

rr
. При слабких дефор-

маціях швидкість подавлення двохвильової диф-

ракції вдвічі перевищує швидкість зменшення 
інтенсивності трихвильової. Обумовлено це взає-
модією рентгенівських пучків, дифрагованих 
від площин (111) і )( 111 . Подальше збільшення 
амплітуди акустичних коливань призводить та-
кож до появи у двохвильових областях розсіяння 
характерних провалів інтенсивності вздовж 
короткохвильового краю ліній. 

Отримані результати можна пояснити різним 
ступенем перемішування степеней збудження 
хвильових полів. При виконанні умови резонансу 
зміна періоду і амплітуди товщинних осциляцій 
відбувається у достатньо вузькій області довжин 
хвиль [7-9]. Періодичне поле впливає, в основ-
ному, на період перерозподілу маятникових ос-
циляцій інтенсивності. Треба відзначити, що зі 
збільшенням параметра деформації Р відбува-
ється деякий зсув умови виконання резонансу в 
область коротких хвиль. Це пов'язано, очевидно, 
із зменшенням екстинкційної довжини. 

У короткохвильовій області ультразвуку топо-
грами розподілу інтенсивності для обох орієн-
тацій вектора U

v
 майже ідентичні. При tu =λ  

відбуваються зміщення і розмиття трихвильо-
вих областей розсіяння. Причому вони подавлю-
ються швидше від двохвильових: на 20% для 

200HU
rr

⊥  і на 12% для U 200|| H
rr

. 
На відміну від попередньої, )/,( 220111111

3
minµ

-
конфігурація має сильне об'єднане відбивання 
(220), що суттєво впливає на процеси перероз-
поділу інтенсивності між дифрагованими хви-
лями. Коефіцієнт поглинання для слабопогли-
наючої моди у трьохвильовій області рівний 
мінімальному коефіцієнту поглинання відбивання 
(220) см153

min =µ

26=

-1. Для даної конфігурації від-
сутність підсилення ефекту аномального проход-
ження пояснюється тим, що степені збудження 
слабопоглинаючих хвильових полів з  рівні 
нулю. Тому на топограмах заломленої хвилі 
області підсилення відсутні, у той же час як для 
дифрагованих хвиль такі області спостерігаються 
і см3

minµ -1 [2].  
Як показано у роботах [10-11], обробка по-

верхні досліджуваного кристалу може приво-
дити для даної конфігурації як до підсилення 
аномального проходження, так і до його послаб-
лення. При цьому найбільше підсилення аномаль-
ного проходження відбувається саме у дифраго-
ваних пучках. 
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        а) 

 
 

        б) 

 
 

        в) 
 

Рис.1. Область трихвильової дифракції для ідеального кристалу: 
(111, 111 /200), товщина кристалу t=270 мкм (а); 
(111, 111 /220), товщина кристалу t=310,5 мкм (б); 
(220, 202 /202), товщина кристалу t=310,5 мкм (в). 

 
 

Короткохвильовий випадок 
λu=Λ/2 

 

 
  ϕ=α/2,          P=2,5, R=0.97 

 
  ϕ=(α+π)/2,   P=2,5, R=0,96 

Резонансний випадок 
λu=Λ 

 

 
   ϕ=α/2,          P=0,5, R=0.80 

 
   ϕ=(α+π)/2,   P=0,5, R=0,98 

 

Довгохвильовий випадок 
λu=t 

 

 
  ϕ=α/2,           P=10, R=0,45 

 
     ϕ=(α+π)/2,   P=2,5, R=0,96 

 
 

Рис.2. Вплив акустичної деформації на (111, 111 /200)-дифракцію. 
 

∆θ 

∆ϕ 

(111) (111) (111) (111)
(022) (220)

Науковий вісник Чернівецького університету. 1999. Випуск 50. Фізика. 33



Вплив періодичних спотворень кристалу на трихвильове аномальне проходження 

λu=Λ/2 
 

 
ϕ=α/2,         P=2,5, R=0,98 

 
ϕ=(α+π)/2,   P=10, R=0,44 

λu=Λ 
 

 
ϕ=α/2,             P=2, R=0,65 

 
ϕ=(α+π)/2,     P=2, R=0,57 

 

λu=t 
 

 
ϕ=α/2,            P=5, R=0,83 

 
ϕ=(α+π)/2,     P=5, R=0,95. 

 
Рис.3. Вплив акустичної деформації на (111, 111 /220)-дифракцію. 

λu=Λ/2 
 

 
ϕ=α/2,          P=2,5, R=0,68 

 
ϕ=(α+π)/2,   P=2,5, R=0,92 

λu=Λ 
 

 
ϕ=α/2,            P=2, R=0,46 

 
ϕ=(α+π)/2,    P=2, R=0,54 

 

λu=t 
 

 
ϕ=α/2,            P=5, R=0,29 

 
ϕ=(α+π)/2,     P=5, R=0,80. 

Рис.4. Вплив акустичної деформації на (220, 202 /202)-дифракцію. 
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Отримані топограми для даного типу спо-
творень наведені на рис.3. На відміну від попе-
реднього випадку, спостерігається значна транс-
формація областей дво- і багатохвильового роз-
сіяння. Для U 220H

rr
⊥  при всіх довжинах ультра-

звукової хвилі відбувається роздвоєння трихви-
льової області розсіяння і асиметричне подав-
лення двохвильових областей. У той же час для 

220|| HU
rr

 у трихвильовій області розсіяння почи-
нає діяти ефект аномального проходження на 
фоні сильного подавленння двохвильових об-
ластей. Особливо це проявляється у випадку 

, де відношення дво- і трихвильової 
інтенсивностей становить 0,16. При 

Λ=λ 5,0u
Λ=λu  спос-

терігається зміщення трихвильової області роз-
сіяння у бік від'ємних значень ∆θ. 

Для конфігурації )/,( 20220202 2 , як показа-
но у роботах [3,4], ефект аномального проход-
ження не спостерігається. Поскільки у даному 
випадку дисперсійна поверхня містить точку 
виродження, то трихвильовий та двохвильовий 
мінімальні коефіцієнти поглинання дорівнюють: 

23
minmin µ=µ . Відсутність області аномального 

проходження рентгенівського випромінювання 
(рис.1в) для даної конфігурації призводить до 
простого накладання двох незалежних дифрак-
цій (220) і (202) - відбувається модальне підси-
лення. 

Для даної конфігурації результати моделю-
вання наведені на рис.4. В залежності від орієн-
тації і типу спотворень відбуваються різні транс-
формації топографічних зображень. Характер 
впливу періодичних коливань аналогічний до 
першого випадку дифракції (рис.2). Слід зазна-
чити, що у нерезонансних випадках проявлення 
модального підсилення не порушується, а за-
гальне послаблення інтенсивності відбувається 
швидше, коли U 220H

rr
⊥ : на 24% при Λ=λ 5,0u і 

на 50% при λ . t=u
У резонансному випадку спостерігається 

асиметричне подавлення двохвильових та симет-
ричне подавлення трихвильових областей роз-
сіяння. При 202|| HU

rr
 відбувається деяке підси-

лення (≈15%) трихвильової області, яка транс-
формується у витягнуту пляму уздовж напрямку 
дії деформації. Це обумовлено тим, що при 
певних значеннях амплітуди ультразвуку роз-
миття вузлів оберненої гратки настільки значне, 
що виникають міжвіткові процеси взаємодії, які 

приводять до своєрідних перерозподілів інтен-
сивності між дифрагованими хвилями. 
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ПЛАСТИЧНІ  РОТАЦІЇ  У  ДЕФОРМОВАНИХ   
МОНОКРИСТАЛАХ  КРЕМЕНИСТОГО  ЗАЛІЗА 

При одноосному симетричному розтязі монокристалів кременистого заліза, починаючи з 3% 
відносного видовження, помічено ротаційну нестійкість, встановлено послідовність переходу 
від фрагментації до пластичних ротацій, а також проведено оцінку радіуса викривлення крис-
талічної гратки. 

The rotation unstable of the FeSi monocrystals under one-axis symmetry stretching (since 3% 
lengthening) was determined experimentally. The transitions from fragmentation to plastic rotation 
were observed. The estimation of the radius disfiguration for crystal lattice was done. 

Відомо, що при пластичній текучості криста-
лу, крім зсувів, він зазнає пластичних поворотів, 
на що вказував ще А.Ф.Йоффе [1], котрий помітив 
характерне явище астеризму на рентгенограмах 
деформованих кристалів. Поява таких ефектів 
однозначно вказує на те, що кристал подрібню-
ється на окремі фрагменти, які повернуті один 
відносно одного [2,3], тобто єдина вихідна орієн-
тація монокристала замінюється на інтервал кутів 
орієнтації. 

Не проводячи детальний ретроспективний 
опис робіт даного напряму, відзначимо історичну 
спадкоємність вивчення явища пластичної рота-
ції, при цьому доречно нагадати фундаментальне 
за своїм значенням твердження О.В.Степанова 
[4], який першим сформулював принцип орінта-
ційної нестійкості при деформації – неминучість 
втягнення у процес пластичної текучості пово-
ротних каналів масопереносу. Ця властивість 
на певному структурному рівні [5] виявляться у 
трьох послідовних модифікаціях відносно розді-
лення кристала на розорієнтовані одна відносно 
одної мікрообласті [6]: 
а) на початковій стадії пластичної деформації в 
кристалах формується структура, яка склада-
ється зі слабо розорієнтованих скупчень (мен-
ше ніж 1°); 

б) на стадії розвинутої пластичної деформації 
кристал розбивається на сукупність фрагмен-
тів, розміри яких зі збільшенням пластичної 
деформації зменшуються, а їх розорієнтація 
зростає, досягаючи десяти градусів; 

в) на подальших стадіях пластичної деформації в 
кристалах, внаслідок дисклинаційних скидань, 

утворюються потужні границі, які дезорієнту-
ють сусідні області на кути до одного радіана. 
Експериментальні дані [7-9] підтверджують 

наявність усіх послідовних стадій фрагментації 
кристала на розорієнтовані одна відносно одної 
області. З роботи [7] також випливає, що складко-
утворення на поверхні циклічно деформованої 
алюмінієвої пластини відповідають напрямку 
прикладених до зразка вигинаючих напруг, тобто 
поверхні пластичних ротацій, зорієнтовані уздовж 
зразка, не пов'язані з площинами ковзання дисло-
кацій і, взагалі кажучи, не залежать від кристало-
графічної орієнтації зерен кристала, що добре 
погоджується з теорією [6]. Крім того, оскільки 
три щілини трафарета-репера відкривали для 
доступу рентгенівських променів вузькі смужки 
поверхні тільки одного зерна алюмінію (з площи-
ною (100), паралельною поверхні зразка), то рент-
генівські рельєфограми [7] несли інформацію про 
поверхню цього окремо взятого зерна крупнозер-
нистого полікристала. 

Отже, теорія пластичних ротацій [6] є не менш 
коректною для інтерпретації складчастого дефор-
маційного рельєфу [7-9], ніж феноменологічні 
уявлення [10] про втрату поверхневої нестійкості 
тонкого шару деформованої кристалічної плас-
тини. 

Варто відзначити, що теоретичні положення, 
які використані нами для пояснення експеримен-
тальних даних [7-9], стосуються механіки дефор-
мування структур неоднорідного середовища, 
традиційний опис якого полягає у розгляді його 
як континуума, де взаємний вплив елементів 
структури враховується за допомогою методу  
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Пластичні  ротації  у  деформованих  монокристалах кременистого  заліза 

 

 а)     б) 

 в)     г) 
Рис.1. Рентгенівські інтротопограми пластинчастого монокристалу кременистого заліза, що піддається одно-
осному симетричному розтягу: початковий стан (а), розтяг на 0,43% (б), 2,13% (в), 2,93% (г). 

кореляційних функцій, а границі розділу служать 
лише для розповсюдження деформації. 

Об'єктами дослідження було обрано пластин-
часті монокристали кременистого заліза з площи-
ною (110), що паралельна широкій грані зразка, 
вибір яких продиктований такими міркуваннями. 
З одного боку, міжплощинна відстань алюмінію 
з орієнтацією (200) відрізняється всього на 0,01 Å 
від міжплощинної відстані кременистого заліза 
(110) (d=2,02 Å). Остання обставина дозволяє 
при використанні методики [9] зберегти в експе-
рименті ідентичні рентгенооптичні умови зйомки. 
З іншого боку, кременисте залізо й алюміній 
суттєво відрізняються за гомологічною темпе-
ратурою деформування, за видом кристалічної 
ґратки (ОЦК та ГЦК відповідно) і способом реа-
лізації елементарних актів пластичної текучості 
(в кременистому залізі крім ковзання може спос-
терігатися двійникування). Це дало змогу порів-
нювати результати дослідження деформаційного 
макрорельєфу, що виникає на поверхні двох 
матеріалів з механічними властивостями, які 
різко відрізняються. 

Вказані монокристалічні зразки піддавалися 
одноосному симетричному розтягу і рентгено-
графувалися за схемою Лауе. Особливість рентге-
нівської зйомки - об'єднання методів Фудживара 
та Ровинського-Вадевиця [11]. При цьому засто-
совано два трафарети-репери: квадратне віконце 
(10×10 мм2) з двома взаємно перпендикулярними 
свинцевими перетинками ("хрест" у квадраті) і 
мідна сітка з базою 0,3 мм, яка накладається на 
поверхню зразка. 

На рис.1 наведено рентгенівські інтротопогра-
ми початкового стану кристала (а) та станів після 
його деформування на 0,43 (б), 2,13 (в) і 2,93% (г). 
Насамперед привертає увагу те, що при розтязі 
зразка (на ≈2 %) виникає фрагментація, про що 
свідчать світлі лінії на інтротопограмах, які від-
повідають субграницям між блоками деформо-
ваного монокристала. Як видно з рис.1, ротації 
з'являються при значно більшому ступені дефор-
мації, а починаючи з трьох відсоткового віднос-
ного видовження, помічається викривлення крис-
талічної ґратки – відстані між тіньовими зобра-
женнями перетинок трафарета на дифракційних  
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Рис.2. Рентгенографічна схема для визначення 
радіуса викривлення кристалічної гратки, яка під-
дається пластичній деформації. АВ - рентгенооп-
тичне зображення бази сітки, аb - величина бази 
сітки, l - відстань від кристала до його дифракцій-
ного зображення, h - радіус локального викрив-
лення. 

рентгенівських рефлексах збільшуються, крім 
того, більшість рефлексів мають вигляд синусоїди 
(внаслідок одноосного симетричного розтягу). 

На рис.2 наведена рентгенографічна схема, 
яка дозволяє оцінити радіус викривлення гратки 
монокристала, що піддається пластичній дефор-
мації. 

Неважко показати, що у відповідності до рент-
генооптичних умов експерименту 

abAB
labh

−
×

= , 

де АВ - рентгенооптичне зображення бази сітки, 
аb - величина бази сітки, l - відстань від кристала 
до його дифракційного зображення, h - радіус 
локального викривлення. За нашими оцінками, 
радіус кривизни h у процесі деформування змі-
нився від 3 до 30 мм. 
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СТРУКТУРА  АМОРФНИХ  СПЛАВІВ  СИСТЕМИ  InXTe100-X 

Наведені експериментальні результати досліджень структури аморфних сплавів InXTe100-X 
Показано, що дані сплави мають складну гетерогенну структуру, одним із компонентів якої є 
"кристалоподібні" структурні одиниці. 

Results of experimental stady of the structure of amorphous alloys InХTe100-Х was presented in this 
paper. It is show that these amorphous alloys has complicate heterogeneous structure and one of it 
components has "crystallike" structural units. 

Методом дифракції рентгенівських променів 
досліджено структуру аморфних сплавів систе-
ми In-Te, отриманих при надвисоких швидкостях 
охолодження розплаву. 

Для дослідження були синтезовані сплави із 
вмістом 15, 20, 25 і 28,57 (стехіометрія In2Te5) 
ат. % In. Вихідними компонентами служили те-
лур марки ТВ-4 та індій марки ИН-00. Синтез 
сплавів проводили шляхом сплавлення вихідних 
компонентів, взятих у відповідних пропорціях, 
у кварцових ампулах, попередньо вакуумованих 
до ~10-2 Па, при температурі ~1000°С протягом 
4-х діб. В аморфний стан матеріали переводи-
лись методом спінінгування розплаву від темпе-
ратури ліквідусу, більш детально описаному в 
[1]. Рентгенодифракційні дослідження проводили 
в монохроматизованому (графіт) MoKα-випро-
мінюванні на дифрактометрі ДРОН-3. Зйомка 
проводилась до S=15 Å-1 (вектор розсіювання 
S=4πsin(θ)/λ, де θ – кут дифракції, λ – довжи-
на хвилі). 

Приведені до електронних одиниць експери-
ментальні структурні фактори (СФ) – i(S), отри-
мані з дифракційних кривих, представлені на 
рис.1. 

На кривих i(S), спостерігається 7 основних 
інтерференційних максимумів. СФ для всіх скла-
дів за загальним виглядом і положенням інтер-
ференційних максимумів практично збігаються, 
що вказує на подібність загальної структури. 
Наявність побічних максимумів (правий схил 
головного максимуму, між ІІІ і IV, та на лівому 
схилі головного максимуму для складу In2Te5) 
вказує, що в матеріалі існують мікрообласті з 
власною структурою компонентів. Крім того, в 

малокутовій області проявляється так званий 
перший гострий дифракційний максимум (ПГДМ). 

Оцінюючи положення ПГДМ S' та його напів-
ширину h1/2, можна оцінити розмір областей ко-
герентного розсіювання l=2π/S', розмір області 
середнього порядку 2Rc=2π/h1/2 – найбільшу об-
ласть упорядкування для матеріалів, що не мають 
дальнього порядку та кількість у ній розсіюючих 
фрагментів n=S'/h1/2. Результати вимірювань і 
розрахунків приведені в таблиці 1. Слід зауважи-
ти, що оскільки ПГДМ має досить малу інтенсив-
ність і фактично зливається з головним максиму-
мом, то отримані результати є наближеними. 

Виходячи з вищесказаного, можна зробити 
висновок, що структура даних аморфних сплавів 
системи In-Te характеризується наявністю фраг-
ментів "кристалоподібної" структури, які в пев-
ній мірі визначають ближній порядок, але не 
єдині структурні одиниці (с.о.). Дане припущен-
ня не суперечить висновкам [2]. 

Для більш повного визначення типу атомного 
впорядкування розраховувались функції раді-
ального розподілу атомної густини G(r) (рис.2) і 
проводилась їх модельна інтерпретація. Значення 
радіуса першої координаційної сфери r1 та площі 
Q1 теоретично розраховувались за формулами:  

∑∑

∑∑
=

i j
iji

i j
ijiji

nc

rnc
r1 ,   Q , ∑∑=

i j
ijjii nkkc1

де сі – концентрація компонента і, ki, kj – ефек-
тивна здатність розсіяння атомів сорту i чи j, nij - 
кількість атомів сорту j навколо атома сорту і, 
rij - віддаль між атомами сортів i та j. 
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Таблиця 1.Параметри ПГДМ та результати розрахунків. 

 S', Å-1 l, Å h1/2, Å-1 Rc, Å n 
In2Te5  0,896 7,01 0,308 10,2 2,9 
In25Te75 0,910 6,91 0,271 11,6 2,4 
In20Te80 0.933 6,74 0,334 9,4 2,8 
In15Te85 0,962 6,54 0,405 7,8 2,4 

Рис. 1. Структурні фактори InXTe100-X. Ат.% In: 15 
(1), 20 (2), 25 (3), 28,57 (4). 

Рис. 2. Радіальний розподіл атомної густини в 
InXTe100-X. Ат.% In: 15 (1), 20 (2), 25 (3), 28,57 (4). 

Випробовувались моделі середньостатистич-
ного і квазіевтектичного розподілу атомів In та 
Te, моделі хімічної сполуки типу β-In2Te3 та 
In2Te5, моделі сіток з випадковими ковалентними 
зв’язками та сформованих на основі с.о. типу 
InTe3, InTe2,5, InTe1,5, квазіевтектики на основі 
цих с.о. і Те. Жодна із застосовуваних моделей 
повністю не змогла задовольнити експеримен-
тальні значення. Емпіричним підбором, при 
умові, що в розплаві при даних температурах 
nTe≈2,5 [3,4], для складу In2Te5 було встановлено, 
що nInTe≈3,2. Звідси випливає, що в матеріалі 

існують і 3-х координовані атоми In і 4-х коорди-
новані. Виходячи з цього, було запропоновано 
складну квазіевтектичну модель, складовими 
якої є β-In2Te3 (n12=4), с.о. InTe1,5 (n12=3) та Те. 
За збігом експериментальних і розрахованих зна-
чень r1 і Q1 оцінено кількість фази з 4-х координо-
ваним In: в In2Te5 ~17,5%, в In25Te75 ~15,5%, в 
In20Te80 ~11,5%, в In15Te85 ~0%. Варто зауважити, 
що розрахунок на основі моделі, згідно з якою 
в сітці з випадковими ковалентними зв'язками 
існують"кристалоподібні" асоціати з 4-х коорди-
нованим In, показав фактично ідентичні резуль-
тати. 
Отже, з достовірністю встановлено, що аморф-

ні сплави системи In-Te, отримані спінінгуван-
ням розплаву, мають складну гетерогенну будову, 
однією зі складових якої є незначна кількість 
"кристалоподібної" фази. А розміщується ця 
фаза в аморфній матриці або типу сітки, або типу 
квазіевтектики. Наведені експериментальні ре-
зультати не дозволяють однозначно відповісти 
на це питання і вимагають подальших дослі-
джень. 

S, Å-1

 G(r) 
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ВПЛИВ  ДЕФЕКТІВ  СТРУКТУРИ  НА  ФОТОЕЛЕКТРИЧНІ 
ПАРАМЕТРИ  ФОТОДІОДІВ  НА  ОСНОВІ  ГЕРМАНІЮ 

Досліджено вплив ступеня структурної досконалості германієвих пластин на електрофізичні 
параметри фотодіодів. Вважається, що найбільше число структурних дефектів утворюється під 
час операцій окислення і дифузії домішок. Установлена статистична відповідність між електро-
фізичними параметрами і структурною досконалістю пластини. 

Influence of structural perfection degree of Ge plates on electric and physic parameters of photo 
diodes is investigated. Is considered, that the heaviest number of structural defects occurs during oxi-
dation and impurity diffusion operations. Statistical conformity between electric and physic parame-
ters and structural perfection of plate is established. 

Останнім часом напівпровідникова мікроелек-
троніка зазнала великих кількісних змін, зумов-
лених в основному розробкою нових принципів 
конструювання приладів і відповідних техноло-
гічних методів їх виробництва. З ускладненням 
конструкції приладів, підвищенням ступеня інте-
грації інтегральних схем, удосконаленням старих 
і розробкою нових технологічних процесів зав-
дання вивчення механізмів виникнення дефектів 
у досконалому напівпровідниковому матеріалі 
при його обробці і впливу цих дефектів на екс-
плуатаційні характеристики виробів стає все 
більш актуальним. Тому розвиток напівпровідни-
кових технологій пов'язаний з постійною необ-
хідністю надійного контролю як вихідної струк-
турної досконалості використовуваних напівпро-
відникових матеріалів, так і структурних змін, 
що відбуваються у процесі проведення техноло-
гічних операцій. 

Для визначення механізмів впливу структур-
них недосконалостей кристала на електрофізичні 
параметри напівпровідникових приладів можуть 
бути використані різні сучасні методи прямого 
дослідження дефектів. До таких методів відно-
сяться: селективне травлення, інфрачервона 
мікроскопія декорованих об'єктів, електронна 
мікроскопія і рентгенівська топографія [1,2]. Ме-
тод рентгенівської топографії єдиний неруйну-
ючий метод прямого спостереження дефектів. 
Його суть полягає у зміні інтенсивності проме-
ня, що зазнає брегівського відбивання в області 
структурного дефекту, у порівнянні з інтенсив-
ністю променя, що проходить у неспотворених 
областях кристала. 

Для визначення впливу ступеня структурної 
досконалості германієвих пластин на електрофі-
зичні параметри фотодіодів проведені рентгено-
топографічні дослідження методом Ленга і ви-
мірювання темнового струму при напругах 0,1 і 
1 В. На рис.1а наведена топограма германієвої 
пластини з готовими фотодіодами, а в таблиці 1 
для кожного з них відповідні значення темнових 
струмів. Відзначимо, що такого роду дослідження 
проводились на кожному технологічному етапі 
виготовлення фотодіодів для великої кількості 
пластин. При цьому найбільш дефектонебезпеч-
ною операцією технології є високотемпературна 
дифузія Sb і As у германій при 700°С. Вихідні 
характеристики пластини такі: германій ГДГ0.4дж, 
вихідна густина дислокацій не перевищує 104 см-2, 
кристалографічна орієнтація вхідної поверхні - 
(100). 

З аналізу рентгенотопографічних досліджень 
пластини на рис.1 випливає, що для неї характер-
ний нерівномірний розподіл структурних дефек-
тів по площі пластини. Як відомо, найбільше 
впливають на функціональні характеристики 
приладів дислокації - електрично активні дефек-
ти, наявність яких у структурі напівпровідника 
приводить до деградації параметрів, пониження 
пробивних напруг, генерації шумів, підвищення 
густини граничних станів [3-6]. Найбільша гус-
тина дислокацій в області фотодіода - 1 (рис.1). 
Цей фотодіод має найбільше значення темнового 
струму (таблиця 1). В областях, де пластина най-
більш досконала, значення темнового струму 
мінімальні. 

Сучасна тенденція до зменшення розмірів 
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окремих приладів і елементів інтегральних схем 
привела до того, що ймовірність попадання дис-
локацій, які є у вихідному матеріалі, в активну 
область приладу зменшується. Наприклад, якщо 
у матеріалі густина дислокацій ND∼104 cм-2, 
то на активну площу потужного транзистора, в 
декілька мм2, припадає ∼102 дислокацій, а якщо 
активна площа приладу складає ∼100×100 мкм2, 
то на неї припадає у середньому тільки одна 
дислокація. Іншими словами, зменшення актив-
ної площі приладу само по собі поліпшує їх екс-
плуатаційні характеристики. Проте при малих 
розмірах окремих елементів в інтегральних схе-
мах активну роль починають відігравати дисло-
каційні зв'язки між окремими елементами, що 
веде до погіршення характеристик усієї схеми. 
Тому з точки зору загальної ефективності, ви-
користання досконалого матеріалу з густиною 
дислокацій ∼103 см-2 однаково важливе для при-
ладів з великою і малою робочою поверхнею. 

Варто сказати, що використання досконалого 
матеріалу для виготовлення фотодіодів та інте-
гральних схем не завжди раціонально, оскільки 
число дислокацій, які вводяться у вихідний ма-
теріал при проведенні різних технологічних 
операцій (дифузії, окислення, вплавлення кон-
тактів і т.д.), може багаторазово перевищувати 
вихідну густину дислокацій. Наприклад, при 
дифузії атомів миш'яку густина введених дисло-
кацій досягає 106 см-2 [5]. 

Проведені нами дослідження структурної дос-
коналості великої кількості пластин до і після 
технологічних процесів, які використовуються 
при виготовленні фотодіодів, показали, що дис-
локації і дислокаційні ряди (лінеаризовані струк-
тури) можуть утворюватись у результаті поверх-

невих порушень, які виникають у процесі оброб-
ки, нанесення захисного покриття окислу крем-
нію, дифузії домішок, а також під час вплавлення 
контактів і нанесення металу. Введення у гратку 
германію атомів домішок миш'яку або сурьми, 
приводить до деформації гратки і виникнення 
механічних напруг. Якщо величина цих напруг 
перевищує напруги пластичного зсуву, то в об'ємі 
дифузійного шару утворюються дислокації. У 
планарних структурах досконалість монокрис-
талічних пластин порушується також біля гра-
ниць локальної дифузії через дислокації, які про-
никають на глибину до 500 мкм. 

Значну роль в утворенні дислокацій відіграють 
механічні напруги на границі напівпровідник-
окисел. При нанесенні захисної просвітлюючої 
діелектричної плівки у пластинах германію вини- 
Таблиця 1. Значення темнових струмів, виміряних в об-
ластях знаходження фотодіодів на рис.1а, при напругах 
0,1 (верхній ряд) і 1 В (нижній ряд). 
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 а)                б) 
Рис.1. Рентгенівські топограми германієвої пластини з 73 фотодіодами. Відбивання (220) СuKα-випромінювання: 
метод Ланга з застосуванням лінійного сканування. Збільшення в 5 разів (а); метод Берга-Барета, асиметричне 
відбивання (311), вхідна площина (001) (б). В області фотодіода 1 аномально високі значення темнового струму. 
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Вплив дефектів стpуктуpи на фотоелектpичні паpаметpи фотодіодів на основі геpманію 

кають температурні градієнти, які викликають 
появу пружних напруг. Крім того, пружні напру-
ги (∼104 Н/см2) виникають внаслідок різниці 
коефіцієнтів термічного розширення германію і 
захисної плівки. 

Дислокації можуть здійснювати прямий або 
непрямий вплив на електрофізичні параметри 
напівпровідникового матеріалу: прямий - через 
присутність у забороненій зоні електронних ста-
нів, зв'язаних з дислокацією; непрямий - внаслі-
док наявності домішкових атмосфер, випадання 
домішок і прискорення дифузії вздовж лінії дис-
локації. Зміна електрофізичних властивостей 
напівпровідників, яка відбувається внаслідок 
прямого впливу дислокацій, проявляється як у 
збільшенні або зменшенні ширини забороненої 
зони, так і у появі нових енергетичних рівнів або 
навіть зон [3-5]. Вважається, що ці рівні відпо-
відають електронним станам, які виникають на 
дислокаціях внаслідок наявності в їх ядрах розір-
ваних, ненасичених зв'язків. Отже, значні елек-
тричні властивості проявляються тільки у дис-
локацій з крайовою компонентою, тоді як чисто 
гвинтові дислокації, внаслідок відсутності розір-
ваних зв'язків, практично не активні. 

У роботі [3] розглядались деякі можливі роз-
міщення дислокацій відносно бар'єрного шару 
у біполярних p-n переходах і МОН транзисторах. 
Якщо ряди дислокацій розміщені вздовж напрям-
ку ліній поля у шарі між електронним і дірковим 
матеріалами, то виникає ефективна область про-
бою. Якщо вони розміщені паралельно такому 
шару, то дислокації майже не впливають на влас-
тивості p-n переходу. Розширення області прос-
торового заряду може і повинно викликати зміни 
у протіканні прямих струмів через p-n перехід. 
При цьому внаслідок дії напруги зміщення поміт-
но розширюється область просторового заряду 
дислокацій. У деяких локальних областях ви-
сока густина струму приводить до локального 
нагріву і можливого утворення виділень домішок, 
утворення другої фази, плавлення і т.ін.  

Зауважимо, що реальні фізичні причини по-
гіршення характеристик приладів, зумовлені 
наявністю кристалографічних дефектів - складні, 
багаточисленні і ще повністю не вивчені. У де-
яких роботах відзначається, що наявність дисло-
кацій приводить до пом'якшення обернених вольт-
амперних характеристик і зменшення пробивних 
напруг [3]. Тоді як, автори роботи [4] пояснюють 
погіршення характеристик p-n переходів неод-
норідним розподілом домішок і викликаним ни-
ми неоднорідним розподілом дислокацій. 

Згідно з таблицею 1, на пластині є фотодіоди, 
для яких також характерні високі значення тем-
нових струмів, хоча у відповідних місцях топо-
грам (рис.1) не спостерігається помітного скуп-
чення дефектів. Пояснюється це тим, що плас-
тична деформація стиску високоомного германію 
внаслідок дифузії у гратку атомів, більших за роз-
міром від матричних, викликає зниження елек-
тронної провідності і підвищує діркову [5]. Крім 
того, точкові дефекти, локалізовані поблизу 
дислокації, виявляють акцепторні властивості і 
є центрами рекомбінації носіїв заряду. 

Можна зробити висновок про те, що сумарний 
електричний заряд у приповерхневому шарі дис-
локаційного електронного германію менший, ніж 
без дислокацій, внаслідок захоплення електронів 
провідності на розірвані зв'язки дислокаційних 
акцепторів, тому ємність об'ємного заряду змен-
шується. 

Отже, технологічні операції виготовлення 
фотодіодів сильно впливають на структурну 
досконалість германієвих пластин. Проведені 
дослідження дозволили встановити деяку статис-
тичну відповідність між електрофізичними пара-
метрами і структурною досконалістю пластини, 
а також виробити деякі рекомендації. Для змен-
шення впливу макродефектів обробки та мікро-
тріщин необхідно проводити глибоке хімічне 
травлення. Встановлено, що хіміко-динамічне 
полірування (ХДП) краще готує пластини для 
подальших технологічних операцій, ніж хіміко-
механічне полірування, так як ступінь структу-
рної досконалості після ХДП значно вищий. При 
проведенні технологічних операцій необхідно 
виключити можливість виникнення на пластинах 
різких температурних градієнтів і термоударів, 
які зумовлюють появу смуг ковзання. 
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МОДЕЛЮВАННЯ  ЗМІН  ПОВЕРХНЕВОЇ  ЕНЕРГІЇ   
У  ЗРАЗКАХ  МЕТАЛУ  З  ТРІЩИНАМИ 

Запропоновано методику розрахунку параметрів, які характеризують зміни поверхневої енер-
гії у зразках металу з двосторонніми вирізами, враховуючи розмірний ефект міцності. 

Method of calculation of parameters which characterized the changes of surface energy in metal 
specimens with cracks is proposed with taking into account the size effect of strength. 

Зразок металу моделюємо напівбезмежним 
середовищем (x>0) у декартових координатах x, 
y, z. Нехай область x<0 займає сухе повітря. 

Для тіла (зразка), що знаходиться у повітрі, 
поверхневий натяг σs і поверхневу енергію W= 
=We+ξ⋅Wp подамо аналогічно як у роботі [1]. 

Співвідношення (1-4) із роботи [1] створю-
ють систему чотирьох рівнянь і з їх допомогою 
визначимо зміни поверхневої енергії в зразках 
металів з тріщинами. 

Механічні напруження σx, σy поблизу поверх-
ні тіла знаходимо з використанням граничних 
умов [1]: 

2
00 )/()2/(, x x ∂Ψ∂⋅ε−=σΦ−=ϕ  при x=0. 

Тут Ф0 - модифікований хімічний потенціал елек-
тронів провідності, а ϕ характеризує його зміну. 

Відомо [1], що для зразків металу виконується 
3/2

вв
3/2 )/()/( ηζηηζηζ σσ⋅=⋅= WGGWW ,  (1) 

де Gζ і Gη мікротвердості матеріалу в двох різ-
них станах, яким відповідають індекси ζ, η. Для 
станів ζ, η відповідні значення поверхневої 
енергії є Wζ і Wη, а також значення границь міц-
ності - σвζ, σвη. 

Для обгрунтування (1) розглянемо зміну по-
верхневої енергії у зразках сталі 22К, які підда-
ються розтягу вздовж осі y в напрямку довжини 
ld. Зразки шириною 2H і товщиною 2b мають два 
бокові надрізи глибиною lт, розміщені один на-
проти другого [2]. Отже, площа нетто-перерізу 
S=2b(2H-2lт). З урахуванням того, що b=0,4H, 
lт=H/4, ld>>b [2], критерій міцності [3] можна 
подати у вигляді 

))3/(1)6,1/(1(2
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Тут σр - границя міцності на розтяг зразка зада-
них розмірів, A, kр і Ψр - фізичні характеристики 
матеріалу, ry - поправка на пластичність (розмір 
пластичної зони у вершині тріщини) [2,3]. У спів-
відношенні (2) враховано довжину тріщини ly з 
поправкою на пластичність  

W  Er  rll ppyyy +γ=γπσγ⋅=+= п
2
тт ),3/(, ,   (3) 

де γр - ефективна поверхнева енергія у вершині 
тріщини [3], γп - пластична складова γр, σт - 
границя текучості на розтяг. У виразі (2) перша 
складова характеризує внесок об'єму (точніше, 
деформованої площі нетто-перерізу S), друга - 
поверхневої фази. Для сталі 22К на основі експе-
риментальних даних [4] встановлено, що 
впливом A/  на σр можна знехтувати в 
широкому діа-пазоні T=150÷320 К температур і 
наближено ви-конується умова γр≈γп. 

2
тl

Поправку ry треба враховувати в області висо-
ких температур. Розрахунки з використанням (2) 
показали, що якщо ry не врахувати для зразків, 
які деформуються при температурах Ta=295 К, 
Tb=260 К, Tc=225 К, то тоді наближені значення 
енергетичних характеристик поверхні Ψр(Ψa,Ψb, 
Ψc), будуть більші за уточнені значення Ψрa, Ψрb, 
Ψрc в 2,5, 1,43 і 1,09 рази відповідно температу-
рам Ta, Tb, Tc. 

Конкретні значення енергетичних характерис-
тик поверхні Ψр для двох діапазонів розмірів  
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Моделювання  змін  поверхневої  енергії  у  зразках металу  з  тріщинами' 

Таблиця 1. Розрахункові енергетичні характеристики 
поверхні ψp для сталі 22К з тріщинами розмірами lт. 

 
T, К 

Ψр1, Дж/м2 
(lт1=[50÷20 мм]) 

Ψр2, Дж/м2 
(lт2=[20÷ 5 мм]) 

313 6495 1591 
233 6544 2041 
183 4852 2062 
163 2476 1255 

тріщини lт1=50÷20 мм і lт2=20÷5 мм в діапазоні 
температур T=313÷163 К наведено в таблиці 1. 

Звернемо особливу увагу на варіант розмір-
ного ефекту розтягнутих стержнів з тріщинами 
при температурі Tm=163 К тому, що в цьому 
випадку для зразка, якому відповідає lт=50 мм, 
виконується умова рівності границь міцності і 
текучості [4] σр=σт=390 МПа. Для інших розмі-
рів lт використаємо експериментальні дані σр [4], 
а значення σт розрахуємо з допомогою відомих 
співвідношень [5] 

σy(x,0)=σx(x,0)=                                 
=2σт arctg{(a2-c2)/(c2-x2)}0,5/π   для |x|≤c,        

σy(x,0)=σx(x,0)=σт   для c≤|x|≤a.   (4) 
Тут початок координат розміщено посередині 
зразка між вирізами; x=±a - координати вершин 
тріщин, ry=a–c - розмір пластичної області. 

Беручи до уваги відомі значення поверхневого 
натягу [6], поверхневої енергії [7] і коефіцієнта 
зміни ∆σs/∆T [6] для сталі при кімнатній темпе-
ратурі 

W=2 Дж/м2,   σs=2,125 Н/м, 
βт=∆σs/∆T=∆W/∆T=0,0015 Дж/(К⋅м2),    (5) 

отримаємо такі значення фізичних характеристик 
матеріалу, які входять у співвідношення (1-4) 
роботи [1]: 

t=3,17⋅1010 м-1,     b= –0,316 В-1, 
ξ=10,8,       Φ0= –1,91 В.              (6) 

На основі системи рівнянь (1-4) з роботи [1], а 
також співвідношень у працях [2,5], викорис-
товуючи числові характеристики (5), (6) і дані 
експерименту [4], визначено зміну ефективної 
поверхневої енергії γр, границі текучості у вер-
шині тріщини σт, поверхневої енергії у вершині 
тріщини Wт, а також поверхневої енергії Wg зраз-
ка далеко від тріщини. 

Встановлено, що для lт1=50÷20 мм (Tm=163 К) 
γр=4911÷3445 Дж/м2,  σт=390÷517 МПа, 

Wт=5,79÷6,98 Дж/м2,   Wg=0,77÷1,48 Дж/м2, 

∆т=1,247÷1,369,    ∆g=2,873÷1,967.      (7) 
Для lт1=20÷5 мм (Tm=163 К) аналогічно: 
   γр=3445÷2012 Дж/м2,    σт=517÷794 МПа, 

Wт=6,98÷9,28 Дж/м2,   Wg=1,48÷3,02 Дж/м2, 
∆т=1,369÷1,585,    ∆g=1,967÷1,474.      (8) 

Тут ∆т=(∆Wт/Wт)/(∆σyd/σyd) - граничне значення 
відношення, якщо приріст ∆σyd прямує до нуля, 
∆Wт/Wт - відносна зміна енергії у вершині трі-
щини, ∆σyd/σyd - відносна зміна компоненти зов-
нішнього навантаження. ∆g=(∆Wg/Wg)/(∆σyd/σyd) 
визначено аналогічно до ∆т (∆Wg/Wg - відносна 
зміна поверхневої енергії далеко від тріщини. 

З допомогою отриманих результатів (7), (8) 
установлено достовірність співвідношення (1) 
для матеріалу твердого тіла (сталі) у вершині 
тріщини. Крім того, на основі обчислювального 
експерименту виявлено, що два співвідношення  

∆σs=σsη–σsζ,     ∆Ws=Wη–Wζ .       (9) 
можна вважати локальними критеріями міцності 
для механічно навантажених зразків металу, 
якщо характеристики поверхні σsη, Wη 
відповідають ненавантаженому стану, а σsζ, Wζ - 
границі міц-ності. 
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СТРУКТУРНІ  МОДЕЛІ  У  ПЕРОВСКІТАХ 

Запропонована дислокаційна модель для сегнетоелектриків, базується на розгляді локальних 
електричних полів точкових дефектів і домішок поблизу лінійних недосконалостей, що дозволяє 
прогнозувати вплив складних добавок нестехіометрії на фізичні властивості матеріалів. 

The dislocations model for ferroelectrics, based on examination of local electric fields of point defects 
and admixtures near by line сmpergects is proposed. It allows to predict the influence of the complex 
additives and non-ste. Niometvy on the physical properties. 

Широке застосування сегнетоелектриків на 
основі цирконату-титанату свинцю (ЦТС) у знач-
ній мірі зумовлене можливістю суттєвої зміни 
фізичних параметрів та отримання різних сукуп-
ностей властивостей шляхом модифікації, зміни 
складу та структури твердих розчинів. Великий 
об'єм експериментальних даних з вивчення 
модифікації призвів до виникнення уявлень про 
"сегнетожорсткі" (СЖ) та "сегнетом'які" (СМ) 
добавки. Позначення пов'язані з "жорсткістю" 
або "м'якістю" п'єзоелектрика по відношенню до 
деполяризації, тобто до переорієнтації сегнето-
електричних доменів. СЖ характеризується під-
вищеним коерцитивним полем, утрудненням 
рухливості доменних границь, а СМ – навпаки. 

Існує однозначна кореляція між СМ або СЖ 
характером впливу складних добавок на фізич-
ні властивості та відповідно їх донорними або 
акцепторними властивостями [1]. 

Незважаючи на це фізичні причини взаємо-
зв'язку СМ або СЖ властивостей з концентраці-
ями вакансій недостатньо відомі. Дефекти крис-
талічної гратки взаємодіють з рухливою домен-
ною стінкою опосередковано через пов'язані з 
ними пружні та електричні поля. З геометричних 
міркувань випливає, що взаємодія доменної стін-
ки з точковими дефектами менш ефективна, ніж 
взаємодія з протяжними дефектами. Іони свинцю 
і кисню разом утворюють щільну упаковку у 
перовскітовій структурі кристалів ЦТС. Тому не 
зрозуміло, чому локальні поля, які утворюються 
вакансіями свинцю та кисню, повинні впливати 
на рухомість доменних стінок протилежно. Це 
стосується і локальних полів асоціатів точкових 
дефектів. Внесок релаксації таких диполів в 
орієнтаційну поляризацію повинен бути також 

одного знака для донорних і акцепторних до-
мішок. 

Вирішальний аргумент проти однозначного 
взаємозв'язку степені СМ, СЖ з концентрацією 
вакансій кисню (свинцю) отриманий при експе-
риментальному вивченні властивостей ЦТС з 
різною концентрацією вакансій [2]. Але більш 
плідним виявляється розгляд ролі не точкових, 
а лінійних дефектів – дислокацій. 

Розглянемо запропоновану дислокаційну мо-
дель у сегнетоелектриках. Згідно з існуючими фі-
зичних уявленями внесок орієнтаційної поляри-
зації у діелектричні величини у слабких елек-
тричних полях визначається коливаннями домен-
них стінок або локальних виступів на них – 
зародків доменних стінок з іонним напрямком 
поляризації. Дефекти кристалічної структури 
впливають на рух доменних стінок опосередко-
вано через пов'язані з ними локальні та елект-
ричні поля. У даній моделі розглядається взає-
модія сегнетоелектричних доменних границь з 
локальними електричними полями дислокацій. 
Експериментально взаємодія дислокацій з домен-
ними границями в ЦТС підтверджується нами за 
допомогою просвітлюючої електронної мікро-
скопії [2,3]. Припускається, що чим сильніше 
локальне електричне поле дислокації, тим більша 
ефективність рухомої доменної стінки як сто-
пора. Отже, збільшення кількості дислокацій 
та їх локальних полів, зменшення рухливості до-
менних стінок призводять до росту степеня СЖ 
сегнетоелектрика. 

В іонних кристалах локальні електричні поля 
виникають у результаті накопичення у пружних 
полях дислокації заряджених власних точкових 
дефектів (атмосфери Дебая-Хюккеля) та доміш-
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Структурні моделі в перовскітах 

кових іонів (атмосфери Коттрела). Згідно з ви-
сновками теорії дислокацій [4], в атмосферах 
Дебая-Хюккеля здебільшого накопичуються 
точкові дефекти з найменшою енергією утво-
рення. Такими дефектами ЦТС є іонні вакансії 
свинцю, які зумовлюють негативний заряд атмос-
фер Дебая-Хюккеля. 

Концентрація вакансій (домішок) поблизу 
дислокації визначається не лише вільною енер-
гією їх утворення у неспотвореній кристалічній 
матриці, але й величиною пружного поля. 

На якісному рівні вплив багатьох факторів 
на фізичні властивості ми пояснюємо, розгляда-
ючи викликані ними зміни у вакансійних і доміш-
кових атмосферах дислокацій. 
Вплив нестехіометрії по PbO на властивості 

не модифікованого ЦТС. 
У не модифікованих ЦТС із збільшенням 

відхилення від стехіометрії зростає коерцитивне 
поле ЕС, зменшуються діелектричні величини. 
Запропонована модель пояснює збільшення СЖ 
ростом кількості стопорів – граничних дислока-
цій з вектором Бюргерса 1/2 <110>, які оточують 
планарні дефекти – площини кристалографічного 
зсуву, що відповідають за нестехіометрію. Вне-
сок у зниження рухливості сегнетоелектричних 
доменних стінок дають також електричні поля, 
які виникають при взаємодії вакансій і домішок 
з планарними дефектами. 

Модифіковані добавки.  
Запропонована модель пояснює вплив добавок 

на властивості ЦТС підсиленням чи послаблен-
ням електричного заряду вакансійних атмосфер 
дислокацій зайвим зарядом домішкових іонів в 
атмосферах Коттрела. Іони донорних домішок, 
які мають надлишковий додатній заряд порів-
няно із заміщеним іоном, компенсують від'ємні 
заряди вакансій свинцю в атмосферах Дебая-
Хюккеля та послаблюють локальні електричні 
поля дислокацій. Навпаки, надлишковий від'єм-
ний заряд іонів акцепторних домішок підсилює 
локальні поля. У першому випадку рухливість 
доменних стінок зростає і п'єзокераміка стає СМ. 
У другому випадку гальмування доменних сті-
нок підсилюється, і це призводить до отримання 
СЖ ЦТС. 

У матеріалах ЦТС з домішками скла швидше 
відбувається перекристалізація кристалічної 
фази, утворення додаткових катіонних і аніон-
них вакансій, зміна вакансій свинцю та кисню, і 
вирівнювання їх концентрації по зразку. 

Вплив нестехіометрії по PbO на властивості 
модифікованої ЦТС. 

У матеріалах з добавками, як і у не модифіко-
ваних ЦТС, збільшення нестехіометрії призво-
дить до монотонної зміни властивостей у сторо-
ну зниження СМ. У СЖ матеріалах з добавками 
збільшення нестехіометрії спочатку призводить 
до зміни властивостей у сторону СМ, а потім, 
після досягнення максимумів, усі властивості 
змінюються у протилежному напрямку поблизу 
низькосвинцевої межі області гомогенності. 

У рамках запропонованої моделі різний ха-
рактер впливу нестехіометрії на властивості 
ЦТС з СМ та СЖ добавками можна пояснити 
так. 

Локальне електричне поле Eлок, яке визначає 
ефективність дислокації як стопора доменної 
стінки, у СЖ матеріалі значно вище, ніж у СМ. 
При збільшенні нестехіометричного дефіциту 
оксиду свинцю кількість стопорів в обох випад-
ках зростає і одночасно знижуються поля доміш-
кових іонів, що припадають на одну дислокацію. 
У результаті величина Eлок у СЖ матеріалі зни-
жується, а у СМ – збільшується. Сумарна ефек-
тивність стопорів, що визначає величину коер-
цитивного поля, змінюється як добуток кількості 
стопорів на локальні електричні поля [2]. 

Отже, запропонована нова дислокаційна мо-
дель сегнетоелектриків ЦТС базується на роз-
гляді локальних електричних полів точкових 
дефектів і домішок поблизу лінійних недоско-
налостей. Модель дозволяє якісно прогнозувати 
вплив модифікуючих добавок, нестехіометрії та 
інших факторів на фізичні властивості. 
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ОПТИЧНІ  ВЛАСТИВОСТІ  ГЕТЕРОСТРУКТУР   
У  СИСТЕМІ  СЕЛЕНІД-ТЕЛУРИД  ЦИНКУ 

Наведено результати досліджень оптичних властивостей гетероструктур твердофазного за-
міщення в системі селенід-телурид цинку в зв'язку з технологічними режимами їх отримання. 
Обговорюється природа центрів, які беруть участь в оптичних переходах. 

A study of optical properties of the heterojunction solid-state substitution ZnSe-ZnTe system is 
presented concerning to the technology procedure fabrication. The nature of the centers involved in 
optical transition is discussed. 

До нових типів сцинтиляторів, які ефективно 
випромінюють у спектральному діапазоні 0,5÷0,8 
мкм, відносяться монокристали ZnSe, леговані 
Te [1]. При їх роботі у складі комбінованого 
напівпровідникового сцинтоелектронного детек-
тора іонізуючих випромінювань (так званого 
СЕЛДІ) необхідно вибрати фотоприймач, який 
би відповідав декільком основним вимогам. По-
перше, спектр фоточутливості повинен узгоджу-
ватись зі спектром радіолюмінесценції. По-друге, 
фотодетектор має мати малі темнові струми у 
робочому діапазоні температур для забезпечення 
низького рівня шумів. По-третє, для фотоприй-
мача необхідно використовувати матеріал з як-
най більшою радіаційною стійкістю. І нарешті, 
технологія виготовлення СЕЛДІ має бути достат-
ньо простою і, крім того, забезпечувати високий 
коефіцієнт світлозбору. Аналіз показує, що зазна-
ченим вимогам відповідає гетероперехід (ГП) 
pZnTe-nZnSe<Te>, який відносно легко створити 
методом реакцій твердофазного заміщення [2]. 
Попередні дослідження показали, що такі СЕЛДІ 
за чутливістю не поступаються розповсюдженим 
пристроям nZnSe-Si-фотодіод, значно переважа-
ючи останні простотою конструкції та радіацій-
ною стійкістю [3]. Варто, однак, відзначити, що 
параметри ГП (як і пристрою у цілому) у значній 
мірі визначаються технологічними режимами 
виготовлення гетероструктури. Певну інформа-
цію про них можна отримати з досліджень оптич-
них властивостей ГП, чому, власне, і присвячена 
дана робота. 

Для виготовлення гетероструктур низькоомні 
(~10 Ом-1⋅см-1) підкладинки nZnSe<Te> після 
механічної та хімічної обробки завантажувались 

у вакуумовану кварцову ампулу разом з наваж-
кою елементарного Те. У результаті ізотерміч-
ного відпалу при температурах 950-1250 К на 
протязі 2 годин на поверхні вихідних кристалів 
утворюються шари червоного кольору, які мають 
діркову провідність. Про це свідчать знаки термо-
е.р.с. та випрямлення на точковому контакті. 
Зауважимо також, що вихідні підкладинки мали 
до відпалу жовто-зелений колір, який відновлю-
ється після зішліфування утворених шарів. Фото-
люмінесценція (ФЛ) збуджувалась N2-лазером, 
а вимірювання спектрів випромінювання здійс-
нювалось з використанням дифракційного моно-
хроматора МДР-23 і стандартної системи син-
хродетектування у режимі неперервного запису. 
Ця ж установка з невеликими змінами (ксенонова 
лампа замість лазера і вібруюче дзеркало) слу-
жила для вимірювання λ-модульованих спектрів 
оптичного поглинання. Всі дослідження прове-
дені при 300 К, оскільки СЕЛДІ на основі таких 
гетероструктур експлуатуються саме при кімнат-
них температурах. 

λ-модульовані спектри оптичного пропускан-
ня ωω ′=ω TddT /  досліджуваних гетероструктур 
мають певні особливості. Насамперед зазначимо, 
що енергія ћω0 при =0 корелює з максимумом 
оранжевої смуги люмінесценції ћω0≈1,96 еВ 
вихідних кристалів ZnSe<Te>. Наявність більш 
низькоенергетичних від'ємних піків указує на те, 
що центр люмінесценції досить складний. Згідно 
з даними роботи [4], він містить у собі атоми Te, 
міжвузловинний цинк Zni та його вакансію VZn, 
зарядність яких, взагалі кажучи, може бути різ-

'
ωT
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ною. У зв'язку з цим даний центр існує у кількох 
зарядових станах, яким відповідають свої енерге-
тичні рівні у забороненій зоні ZnSe<Te>. Крім 
того, задача ускладнюється ще змінною геоме-
тричною відстанню між компонентами центра 
та його взаємодією з фононами. Все це потребує 
окремих детальних досліджень кристалів ZnSe 
з урахуванням концентрацій ізовалентної доміш-
ки Те та міжвузловинного цинку. Додатні макси-
муми на кривих T  пов'язані з утвореним у 
результаті відпалу шаром, оскільки дані смуги 
не спостерігаються у спектрах λ-поглинання 
вихідних зразків. Найбільш характерні піки при 
енергіях 2,1 і 2,3 еВ спостерігаються для всіх 
гетероструктур і зумовлені поглинанням у шарах 
ZnTe0,7Se0,3 та ZnTe відповідно. Зауважимо, що 
утворення варізонних шарів твердих розчинів є 
необхідним наслідком методу реакцій твердофаз-
ного заміщення [2]. 

)(' ωω h

Аналіз спектрів ФЛ отриманих поверхневих 
шарів показує, що залежність їх форми та інтен-
сивностей окремих смуг від температури відпалу 
Та носить складний характер. У загальному ви-
падку вони складаються з трьох смуг, максимуми 
яких умовно можна позначити символом ћωi (і 
змінюється від 1 до 3 і зростає по мірі збільшен-
ня енергії фотона). У таблиці 1 наведено поло-
ження максимумів смуг для вихідного кристала, 
а також для зразків, отриманих при різних Та. 

Розглянемо тепер природу основних смуг, які 
спостерігаються у спектрах ФЛ досліджуваних 
зразків. Відзначимо, що ширина забороненої зони 
Еg телуриду цинку при 300 К складає 2,28 еВ [4]. 
Явно виражена смуга з ћω≈Еg проявляється тіль-
ки для гетероструктур, отриманих при Та=1050 К. 
Загальною для всіх ГП є смуга з 2,2 еВ. Во-
на пов'язана з переходами вільних електронів 
на акцептори, які зумовлені однократно зарядже-
ними вакансіями цинку V  (Еа≈0,06-0,08 еВ) [4]. 
Смугу з 2,1 еВ можна ідентифікувати як 
рекомбінацію через двократно заряджені вакан-
сії цинку V  (Еа≈0,16 еВ) [4]. Наявність смуг з 
ћωi>Еg при Та=1050-1150 К може бути зумов-
лена утворенням на поверхні твердих розчинів 
ZnTexSe1-x з меншим значенням x, ніж у глибині 

кристала, оскільки у спектрах  сигнал при 
ћω≥Еg відсутній. Присутність смуг 1,97 і 2,68 еВ 
у зразках виготовлених при 950 К пояснюється  

≈ωh

'
ωT

'
Te

≈ωh

"
Zn

Таблиця 1. Положення максимумів смуг ФЛ досліджу-
ваних зразків. 

Та, К 950 1050 1150 1250 вихід-
ний 

ћω1, еВ 1,97 2,2 2,2 2,1 1,96 
ћω2, еВ 2,2 2,28 2,34 2,2 - 
ћω3, еВ 2,68 2,36 2,46 - 2,68 

малою товщиною заміщеного шару, внаслідок 
чого інтенсивне лазерне випромінювання збуд-
жує також ФЛ підкладинки. 

Отже, дослідження оптичних властивостей 
гетероструктур може бути перспективним для 
вивчення їх енергетичної структури і дозволяє 
також установити зв'язок з технологією виготов-
лення ГП. 
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ВПЛИВ  ТЕХНОЛОГІЧНИХ  УМОВ  ВИГОТОВЛЕННЯ 
ГЕТЕРОПЕРЕХОДІВ  СУЛЬФІД—ТЕЛУРИД  КАДМІЮ 

НА  ЇХ  ФОТОЕЛЕКТРИЧНІ  ВЛАСТИВОСТІ 

Досліджено вплив умов відпалу на спектральні та інтегральні характеристики гетероперехо-
дів твердофазного заміщення в системі сульфід-телурид кадмію. Встановлено, що збільшення 
температури та часу відпалу приводять до зменшення напівширини спектра фоточутливості та 
абсолютної величини струму короткого замикання. Запропоновані фізичні моделі, які пояс-
нюють спостережувані ефекти. 

The influence of annealing conditions on the spectral and integrated characteristics sulphide-
telluride cadmium heterojunctions prodused by solid state substitution is investigated. Is established, 
that increase of temperature and treatment time result in reduction of half-width of a spectrum of 
photosensitivity and absolute value of a short circuit current. The offered physical models, which 
explain observable effects. 

Гетеропереходи (ГП) в системі сульфід-телу-
рид кадмію можуть бути основою цілої низки 
приладів: високоефективних фотоприймачів [1], 
сонячних елементів з малим температурним кое-
фіцієнтом зміни к.к.д. [2,3], детекторів іонізую-
чих випромінювань [4-6]. Їх параметри та харак-
теристики визначаються технологічними умова-
ми виготовлення гетероструктури. В даній роботі 
досліджено вплив температури та часу відпалу 
на основні фотоелектричні властивості анізотип-
них ГП сульфід-телурид кадмію, виготовлених 
методом реакцій твердофазного заміщення. 

Вихідними підкладинками служили моно-
кристали CdS, вирощені з розплаву під тиском 
інертного газу і леговані до 1 мольн. проц. ізова-
лентною домішкою Te. Для збільшення електрон-
ної провідності до 10-0,1 Ом-1⋅см-1 кристали 
відпалювались в насиченій парі In:Cd=8:2 при 
1100К на протязі 10 годин. Шари p–CdTe створю-
вались методом реакцій твердофазного заміщення 
в замкнутому об’ємі [7]. Підкладинка n-CdS та 
наважка (Te+CdTe+LiCO3) знаходились в проти-
лежних кінцях відкачаної до 10-4 Торр кварцо-
вої ампули. Температура Та та час відпалу tа змі-
нювались в межах 770-970 К та 0,5-2 год. Техно-
логія виготовлення діодної структури описана в 
роботах [1-6]. Дослідження товщини шару CdTe 
від Та та tа показали, що процес заміщення но-
сить дифузійний характер. Температурна за-
лежність коефіцієнта дифузії добре описується 

виразом: 

 ,
kT

D
a








−⋅≈ 62,0exp4  см2/с. (1) 

Знання величини D дозволяє розрахувати тов-
щину d заміщеного шару p-CdTe за відомою 
формулою [8] 

atDd ⋅= 2 .   (2) 
В досліджуваному діапазоні температур відпа-
лу при ta=1год величина d змінюється в межах 
20-200 мкм. Товщина варізонного шару d0 
CdSxTe1-x, який виникає на межі розділу ГП, не 
перевищує d0≤0,1d при всіх значеннях Та і tа. 
Отже, варіація технологічних умов створення ГП 
дозволяє в широких межах змінювати величини 
d і d0. Останні суттєво впливають на основні 
фотоелектричні характеристики і параметри 
гетероструктур, обговорення яких проведено 
нижче. Освітлення ГП проводилось зі сторони 
сульфіду кадмію. 

Найбільших змін зазнають спектральні харак-
теристики (Рис.1). Як видно з наведених даних, 
залежності струму короткого замикання Isc від 
енергії фотона ћω при зміні Та міняють не тільки 
форму, але й межі фоточутливості. Найбільш 
широкий і майже плоский спектр характерний 
для гетероструктур, які виготовлені при наймен-
шій Та, крива 1 на рис.1. Він обмежений областю 
енергій фотонів 1,4-2,5 еВ, які близькі до ширини 
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 eB,ωh
Рис. 1. Спектри фоточутливості ГП pCdTe-nCdS, 
виготовлених при різних Та: 770 К (1), 870 К (2). 

забороненої зони Eg CdTe i CdS [9]. Підвищення 
Та приводить до зменшення напівширини смуги 
фоточутливості, а також зміщення максимуму 
ћωm в сторону більших енергій. Це зумовлено 
збільшенням частки генерованих фотоносіїв у 
шарі твердих розчинів CdSxTe1-x, ширина заборо-
неної зони яких близька до Eg сульфіду кадмію. 
Утворення таких високоомних шарів у даному 
випадку цілком імовірне, оскільки Li в CdS є 
компенсуючою акцепторною домішкою [9]. На 
відміну від CdTe, інверсії типу провідності шля-
хом дифузії Li в CdS досягти неможливо. Отже, 
при даних Та в ГП існує високоомний шар твер-
дих розчинів CdSxTe1-x з великим х, де локалізо-
вана область просторового заряду (ОПЗ), яка, 
власне, і визначає спектр фоточутливості. По 
мірі зростання Та збільшується товщина шару 
CdSxTe1-x з малим значенням х, що приводить 
до збільшення низькоенергетичної фоточутли-
вості. Наявність чутливості при енергіях менших 
за Eg телуриду кадмію зумовлена тим, що залеж-
ність Eg(х) твердих розчинів CdSxTe1-x нелінійна 
і має мінімум Eg≈1,3 еВ при х≈0,3 [9]. Обме-
ження Isc при ћω≈2,2 еВ викликане тим, що тов-
щина шарів CdSxTe1-x з великим х може пере-
вищувати дифузійну довжину нерівноважних 
фотоносіїв і вони не розділяються полем ОПЗ. 
До аналогічних ефектів приводить також збіль-
шення часу відпалу, однак його вплив значно 
слабший, ніж Та. Це викликане, насамперед, тим, 
що Та входить у показник експоненти виразу для 
коефіцієнта дифузії (1), тоді як залежність d(ta) 
тільки коренева (2). 

 
Рис.2. Залежності Isc та Voc від Та. На врізці - залеж-
ність послідовного опору від температури відпалу. 

Залежності струму короткого замикання від 
напруги холостого ходу при всіх Та добре опи-
суються відомим виразом [10] (при eVoc≥3kT) 









=

nkT
eV

II oc
sc exp0 ,  (3) 

де Т - температура вимірів, І0 - струм відсічки 
при Voc=0, n – коефіцієнт ідеальності вольт-
амперної характеристики, який визначається 
механізмом проходження струму. При низьких 
Voc коефіцієнт n=2, що свідчить про переважа-
ючу генерацію фотоносіїв в ОПЗ гетеропереходу. 
Збільшення рівня освітленості Р (великі зна-
чення Voc) приводить до зменшення коефіці-
єнта n до одиниці. Це означає, що при таких 
зміщеннях домінуючими стають процеси над-
бар’єрного проходження носіїв заряду. 

Збільшення Та практично не впливає на ве-
личину Voc (Рис.2). З іншої сторони, при зміні 
температури відпалу в інтервалі 770-970 К аб-
солютне значення Isc зменшується більше, ніж 
на порядок. Це може бути зумовлено зростан-
ням послідовного опору Rs фотодіода, який ви-
кликаний збільшенням товщини високоомних 
варізонних шарів. Останнє підтверджується да-
ними, які наведені на рис.2 (врізка). (Послі-
довний опір визначався з навантажувальної світ-
лової характеристики загальноприйнятим ме-
тодом [10]). Зауважимо, що збільшення Та при-
водить також до зменшення фактора заповнення 
ff навантажувальної характеристики, а в кінце-
вому результаті і до зменшення к.к.д. фотопе-
ретворення. В досліджуваному діапазоні темпе-
ратур відпалу величина ff змінюється в межах 
0,7-0,35. 
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Вплив послідовного опору проявляється та-
кож на залежностях Isc та Voc від рівня освітле-
ності (Рис.3). Незважаючи на те, що їх можна 
описати відомими виразами [10] 

m
sc PconstI ⋅=   (4) 








 ⋅=
0

ln
I

PconstnkTVoc , (5) 

деякі параметри залежать від умов відпалу. 
Відзначимо, насамперед, збільшення показника 
степені m від 1 до 1,5 при зростанні Та в інтер-
валі 770-970 К. Це адекватно пояснюється впли-
вом високоомних шарів твердих розчинів, які 
можуть мати помітну фотопровідність. Вона 
приводить до модуляції залежності Isc(Р), в 
зв’язку з чим остання відрізняється від лінійної. 
Вплив Та на залежність Voc(Р) найбільш суттє-
вий в області низьких рівнів освітленості, що 
також пов’язано з наявністю високоомних ша-
рів. У режимі холостого ходу фотоносії акуму-
люються в тих квазінейтральних областях ГП, 
де вони є основними. Якщо при цьому їх кон-
центрація більша, ніж рівноважна, то буде від-
буватись зміщення квазірівнів Фермі до країв 
відповідних зон дозволених енергій. Це приво-
дить до збільшення висоти та зменшення шири-
ни потенціального бар’єру і, в кінцевому ре-
зультаті, до аномальної залежності Voc(Р). Від-
значимо, що подібні характеристики спостеріга-
лись також на ГП без товстих високоомних 
шарів в умовах інтенсивного лазерного збуд-
ження [11]. В нашому випадку, цей ефект реалі-
зується при набагато менших рівнях освітленості 
внаслідок наявності в ГП шарів з низькою кон-
центрацією основних носіїв заряду. 

  

Рис. 3. Залежності Isc та Voc від рівня освітленості 
для ГП, виготовленого при Та=870 К. 

На завершення зауважимо, що для ГП з ши-
риною ОПЗ, набагато більшою від дифузійних 
довжин неосновних носіїв, темнові та світлові 
вольт-амперні характеристики описуються тео-
рією струмів, обмежених об’ємним зарядом [11]. 
Властивості таких фотодетекторів описані в 
роботах [1,4,5]. 
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ВПЛИВ  ІЗОВАЛЕНТНОЇ  ДОМІШКИ  Mg  НА 
ФОТОЛЮМІНЕСЦЕНЦІЮ  КРИСТАЛІВ  ZnSe 

Досліджена фотолюмінесценція кристалів селеніду цинку, легованих шляхом дифузії у за-
критому об'ємі при різних співвідношеннях наважок Zn та Mg. Установлені умови, при яких 
низькоенергетичну смуга повністю відсутня, а дифузійні шари мають більш високу електронну 
провідність ніж вихідні підкладинки. 

The photoluminescence of the crystals zinc selenide, doping by close-volume diffusion at various 
correlation impurities of Zn and Mg, have been investigated. It is established of the conditions by ab-
solute absent low-energy band of diffusions layers and theirs more high electronic conductivity then 
initial substrates. 

Селенід цинку продовжує залишатись одним 
з найбільш перспективних напівпровідників для 
виготовлення блакитних інжекційних світлодіодів 
[1]. Однак свіжовирощені об'ємні кристали ZnSe 
при кімнатних температурах завжди мають у 
спектрах люмінесценції оранжеву смугу. Вона 
зумовлена випромінюванням за участю донорно-
акцепторних пар (ДАП), до складу яких входять 
власні дефекти гратки; двозарядні від'ємні ва-
кансії цинку  (акцептори) [2] й однозарядні 

додатні вакансії селену V  (донори) [2]. У зв'язку 
з цим однією з проблем є пошук технологічних 
методів, які б приводили до зменшення концен-
трації зазначених дефектів, особливо глибоких 
акцепторів V  (Ea≈1,2 eВ [3]). У кристалах n-ZnSe 
це частково досягається довготривалим (сотні 
годин) відпалом зразків у рідкому Zn [2]. Для 
більш ефективного заліковування вакансій цинку 
можна використати елемент тієї ж групи, так 
звану ізовалентну домішку. Так, зокрема, дослід-
ження показали, що легування кристалів ZnSe 
атомами Cd при певних умовах приводить до 
значного підсилення зелено-блакитної смуги 
люмінесценції [4]. У даній роботі наведені ре-
зультати досліджень випромінювальної реком-
бінації кристалів ZnSe, легованих ізовалентною 
домішкою Mg. 

ZnV ′′

Zn′′

•
Se

Вихідні кристали вирощені з розплаву під 
тиском інертного газу і в процесі росту спеціаль-
но не легувались. У області кімнатних температур 
вони мали слабку (∼10-10Ом-1·см-1) електронну 

провідність. Підкладинки типорозміром 4×4×1 мм3 
завантажувались разом з наважками Mg:Zn (у 
різних пропорціях) у кварцові ампули, які від-
качувались до 10-4 Торр і запаювались. Потім 
вони відпалювались в ізотермічних умовах при 
1100 К на протязі 5 годин. Відпалені зразки ви-
лучались з ампул і використовувались для по-
дальших досліджень. Фотолюмінесценція (ФЛ) 
збуджувалась азотним лазером з довжиною хвилі 
0,337 мкм, а спектри вимірювались у режимі 
автоматичного запису на установці, яка вміщує 
дифракційний монохроматор МДР-23 і стандарт-
ну систему синхродетектування. Спектри ФЛ 
побудовані з урахуванням апаратної функції уста-
новки і наведені у координатах: кількість фото-
нів в одиничному інтервалі енергій Nω - енергія 
фотонів ћω. 

ФЛ вихідних кристалів характеризується 
двома смугами, крива 1 на рис.1. Широка асимет-
рична низькоенергетична смуга з максимумом 
при ћωm≈1,97 еВ, як уже відзначалось, зумовлена 
рекомбінацією за участю ДАП [2,4]. 

Крайове випромінювання з ћωm≈2,68 еВ ви-
кликане рекомбінацією вільних дірок з електро-
нами, які зв'язані на мілких (Ed≈10-20 меВ) до-
норних рівнів, утворених VSe [2]. Відзначимо, що 
зменшення рівня збудження L на два порядки 
приводить практично до повного гасіння крайо-
вої смуги і у спектрі ФЛ залишається тільки 
оранжева смуга. Зовсім інший ефект викликає 
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легування вихідних зразків Zn:Mg. Результати 
досліджень залежності інтенсивностей крайової 
Ік та оранжевої Іо смуг від умов відпалу наведені 
у таблиці 1. Зауважимо, що вимірювання прове-
дені при максимальному рівні збудження, який 
складав ∼1018 фот./с. 

Рис. 1. Спектри ФЛ кристалів ZnSe, легованих Zn:Mg у співвідношенні: 0:0 (1), 0,5:0,5 (2) і 0:1 (3). 

При зменшенні L у кристалах, які містять Mg, 
залежність Іо(L) більш різка, ніж Ік(L). Цим вони 
суттєво відрізняються від вихідних зразків, а 
також кристалів, легованих тільки Zn. Крім того, 
як видно з даних рис.1 та таблиці 1, можливі 
умови, при яких низькоенергетична смуга по-
вністю відсутня навіть при найбільших рівнях 
збудження. Крім того, такі кристали мають по-
мітно вищу електронну провідність, ніж вихідні. 
Це, у принципі, дозволяє використовувати їх для 
створення структур метал-напівпровідник і метал-
діелектрик-напівпровідник, які випромінюють у 
блакитній області спектра. На завершення зазна-
чимо, що максимум крайової смуги кристалів, які 
містять тільки Mg, знаходиться при ћωm≈2,75 еВ, 
що перевищує ширину забороненої зони ZnSe [1]. 
Цей факт свідчить про утворення твердих розчи-
нів ZnxMg1-xSe, вивчення яких виходить за рамки 
даної роботи і потребує окремих досліджень. 

Таблиця 1. Залежності інтенсивностей смуг ФЛ зразків 
від співвідношення Zn та Mg. 

Наважка Zn:Mg 0:0 1:0 0,5:0,5 0,1:0,9 0:1 
Ік, в.о. 15 100 60 160 35 
Іо, в.о. 5 2 0 0 1 
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ЕКСИТОННИЙ  СПЕКТР  НАПІВПРОВІДНИКІВ  
У  СЛАБКОМУ  МАГНІТНОМУ  ПОЛІ 

Вивчено вплив магнітного поля на оптичні характеристики екситонних спектрів напівпровід-
ників. Знайдено унікальний ефект "просвітлення" кристала і можливість реставрації частотного 
розподілу коефіцієнта екситонного поглинання зовнішнім магнітним полем. 

The influence of a magnetic field on optical features of semiconductor exciton spectra are studied. 
A unique effect of crystal "brightening" is observed. The prospect of restoring the frequency distribu-
tion of the exciton absorption factor by an external magnetic field is observed. 

Екситонна спектроскопія напівпровідників є 
важливим інформаційним джерелом щодо енер-
гетичної структури та релаксаційних механізмів 
кристала. Досліджуючи оптичні характеристики 
екситона зі зміною частоти зовнішнього випромі-
нювання або температурного режиму досліду, 
можна отримати конкретні дані по енергетичних 
параметрах екситонного збудження і його меха-
нізмів дисипації. Ми ж зупинимося ще на одному 
механізмові впливу зовнішніх чинників на харак-
тер пропускання світла кристалом, а саме: зміні 
спектральних характеристик екситона під дією 
зовнішнього магнітного поля. Цей вплив доволі 
багатогранний. Магнітне поле може: зумовлю-
вати енергетичний зсув екситонного рівня, зміню-
вати густину екситонних станів, впливати на 
величину екситон-фононної взаємодії, деформу-
вати спектри екситонного поглинання, зміню-
вати динаміку екситон-екситонних зіткнень і т.ін. 

Надалі обмежимося розглядом лише первин-
них ефектів прояву магнітного поля, а саме, зміни 
енергії екситонного збудження та чисел заповнен-
ня екситонів під дією зовнішнього магнітного 
поля. Всі інші ефекти отримуються тільки у дру-
гому порядку міжквазічастинкових взаємодій. 
Зсув енергетичного рівня під дією магнітного 
поля складається з трьох доданків - зееманівсько-
го, квазіелектричного та діамагнітного [1]. Якщо 
перші два - лінійні по полю, то останній має квад-
ратичну залежність від напруженості магнітного 
поля. Необхідно зазначити, що експериментально 
діамагнітний зсув екситонного рівня зареєстро-
вано ще 30 років тому рядом авторів, зокрема, 
Б.Евансом [2]. 

Підхід до вивчення впливу зовнішнього маг-
нітного поля на енергетику напівпровідникового 
кристала істотно залежить від величини напруже-
ності магнітного поля H

r
. Для сильних магнітних 

полів кожний енергетичний рівень електрона 
(дірки) розщеплюється на підрівні Ландау. У та-
кому напівпровідниковому кристалі утворюєть-
ся діамагнітний екситон з енергетикою, яка за-
лежить від того, як і які підрівні Ландау елек-
трона у зоні провідності та дірки у валентній зоні 
зв’язані між собою [1]. У випадку слабких маг-
нітних полів виникає звичайна водневоподібна 
серія екситона Ваньє, положення якої залежить 
від поля H

r
. Розраховується ця залежність за 

допомогою методу теорії збурення, при цьому 
імпульс зарядженої частки (електрона, дірки) 
зв’язаний з магнітним полем простим співвідно-
шенням [3] 

][
2 iii rHeiP rr

h ×+∇−= .                (1) 

Обмежившись другим порядком теорії збу-
рення по полю H

r
, отримаємо для енергії екси-

тона у магнітному полі [4]: 
r

( 22
0 /)( π+δ+= kaLHEkE ,         (2) )

де ,
4 *

22

µ
=δ exae

 
2*

22

2 am
L hπ
=  - параметр діамагніт-

ного зсуву екситона і ширина екситонної зони, 
E0 - дно екситонної зони, aex, m*, µ* - радіус, 
ефективна маса і приведена маса екситона, е, m - 
заряд і маса електрона, а - постійна гратки криста-
лу. Зауважимо, що такий розрахунок енергії екси-
тонного збудження при накладанні на кристал 
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магнітного поля приводять до появи трьох скла-
дових: зееманівської, пов’язаної з розщепленням 
екситонних рівнів і зумовленою взаємодією маг-
нітного моменту екситона з зовнішнім магнітним 
полем; лоренцівської, яка виникає внаслідок дії 
квазіелектричного поля у системі центра мас 
екситона; діамагнітної, пов’язаної з впливом маг-
нітного поля на орбітальний рух електрона і дір-
ки, що утворюють даний екситон. Ми ж надалі 
розглядатимемо лише кристали, в яких величина 
зееманівського розщеплення значно менша від 
рекомбінаційного потенціалу екситона, тому 
обмежимося діамагнітним доданком. А тепер 
розрахуємо оптичні характеристики напівпровід-
никового кристалу, який знаходиться у зовніш-
ньому магнітному полі H

r
 і на який падає зов-

нішнє електромагнітне випромінювання частоти 
ω та інтенсивності I. Сам кристал розглядаємо як 
систему двокомпонентного газу квазічастинки – 
екситонів і фононів. Припускаємо, що накладання 
магнітного поля зумовлює лише зміну енергії 
екситонів, але не впливає на фононну підсистему 
і на взаємодію екситонів з фононами. Коефіцієнт 
поглинання К такого кристала в екситонній 
області частот (2) обчислюється стандартним 
способом [5], через імовірність квантового пере-
ходу кристала з основного стану в екситонний: 

,(

(
2
0

hx

α

нкцій

3a
π

∫

)2

),
2

),(

2
0D

hx
L
D

HK

Γπ
≡

≡
π

=ω

),()],([ 22 hxhxhxL Γ+∆−−
У цьому виразі D0 - матричний елемент фотон-
екситонної взаємодії, α - безрозмірний коефіцієнт 
поглинання, або так звана функція форми екси-
тонної смуги поглинання. Тут і надалі всі енерге-
тичні одиниці пронормовано на ширину екситон-
ної зони x=(ћω-E0)/L, h=δH2/L. Величина M= 
=∆+iГ називається масовим оператором екситон-
фононної системи, який нами розрах

.         (3) 

овано за 
допомогою методу фу  Гріна [5]: 

,
1

)(
2

),,(

200

2

dyy
nn

L
yVhxM








+
+

×

×=θ

22 yhxyhx  −Ω+−−Ω−−
де V(y) - пронормована функція екситон-фонон-
ної взаємодії, n0 - числа заповнення фононів з 
енергією Ω. При розрахунку (4) ми використо-

вували для фононного спектру ейнштейнівську 
модель оптичних фононів, а також знехтували 
просторовою дисперсією екситонів. Без сумніву, 
що у кристалах з великою силою осцилятора 
переходу поляритонні ефекти можуть іс

  (4) 

тотно 
вп

д поля – він є 
фу

),( hx

ливати на спектральну смугу екситона. 
Як бачимо з (4), масовий оператор нашої сис-

теми має спрощену залежність ві
нкцією лише різниці x-h, отже 

−Γ≡Γ ∆)( hx ,   ,( hx )() hx −∆≡ , 
)(),( hxhx −α≡α .                       (5) 

Це означає, що внаслідок нехтування впливом 
поля на функцію екситон-фононної взаємодії 
форма смуги поглинання не деформується і зали-
шається незмінною зі зростанням величини маг-
нітного поля. Вплив магнітного поля полягає у 
паралельному зміщенні смуги поглинання у ці-
лому в сторону більших енергій зі зростанням 
напруженості магнітного поля. Розглянемо погли-
наючу здатність кристала на якійсь фіксованій 
частоті ωφ(xφ) та її поведінку при зміні величини 
зовнішнього магнітного поля. Характер поведінки 
поглинання кристалом світла заданої частоти іс-
тотно залежить від її розташування на спектраль-
ній шкалі. Якщо вона знаходиться в області довго-

хвильового хвоста смуги поглинання (xφ≤

сивності вихідної

xМ, хМ - 
частота, на якій знаходиться максимум екситон-
ної смуги поглинання), то зсув смуги поглинання 
зі збільшенням величини магнітного поля у ви-
сокоенергетичну сторону спектра автоматично 
спричинює зменшення величини коефіцієнта 
поглинання на цій фіксованій частоті. А змен-
шення поглинання означає, що кристал стає все 
більш прозорим для проходження світла цієї час-
тоти xφ. Особливо чітко це підкреслює розраху-
нок коефіцієнта пропускання (відношення інтен-

 хвилі до падаючої на кристал) 
dhKB e

I )(−==τ
I

проведений нами за відомою формулою Бугера. 
Як випливає з аналізу залежності τ(h), згідно з (6) 
дія магнітного поля у кінцевому результаті зумов-
лює збільшення пропускної здатності кристала 
і приводить до своєрідного ефекту "просвітлен-
ня кристала" на конкретно фіксованій частоті 
вхідного сигналу. Початкова "затравочна" вели-
чина пропускання τ0 (у відсутності зовнішнього 
поля h=0) зумовлена чисто екситонним характе-
ром поглинання на даній частоті xφ, а включення 
магнітного поля зумовлює зростання пропускної 

,                   (6) 
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здатності кристала (а також із тимчасовим змен-
шенням та появою точки екстремуму у залеж-
ності τ(h) для xϕ>xφ) з подальшим її виходом на 
повне просвітлення кристалу (τ≈1). Звідси випли-
ває дуже важливий висновок - реальні властивос-
ті кристала на фіксованій частоті xφ при накла-
данні на нього магнітного поля h описуються 
властивостями кристала на частоті x=xφ-h. Отже, 
дія зовнішнього магнітного поля на кристал зво-
диться до частотної селекції оптичних власти-
востей кристала, або ж змінюючи h, ми досягаємо 
ефекту, еквівалентного зміні частоти падаючого 
на кристал світла. Оскільки зсув екситонного 
рівня зі зміною поля відбувається у сторону біль-
ших енергій, то вибравши xφ на короткохвильо-
вому хвості смуги екситонного поглинання 
(xφ>>xmax) ми за допомогою зовнішнього магніт-
ного поля можемо повністю реставрувати частот-
ний розподіл коефіцієнта екситонного погли-
нання для даного напівпровідника. Дійсно, за 
допомогою формули (3) можна розрахувати змі-
ну величини поглинання кристалом світла із 
заданою частотою ωφ ри збільшенні напруже-
ності магнітного поля 

п
H
r

. Виявляється, що з ура-
хування умови (5), ця залежність буде дзеркаль-
ним відображенням реального частотного роз-
поділу коефіцієнта екситонного поглинання, при 
якому довгохвильовий край ексит угионної см

 ),( HK
 

K(ωφ,0) ідентичний  кривоїкрилу
r

φ з  ω  

боку високих магнітних полів. При цьому мож-
ливість відтворення частотного розподілу погли-
нання не залежить від вибору реперної частоти 
ωφ. Головне, що положення екситонних піків у 
цих залежностях пов’язані умовою 

MM hxx =−φ .                      (7) 
Цей ефект відкриває унікальну можливість 

отримувати спектральні характеристики екси-
тона у випадку, коли точне пряме вимірювання 
екситонного поглинання неможливе у силу тих 
чи інших причин. Проведений нами аналіз до-
зволяє зробити однозначний висновок, що маг-
нітооптичні досліди є важливим інструментом 
у вивченні енергетики екситонного збудження, а 
наявність короткохвильового діамагнітного зсуву 
екситонної лінії відкриває можливість отримання 
інверсійної оптичної бістабільності. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ  ВИСОКООМНОГО  КРЕМНІЮ  РІЗНИХ 
МОДИФІКАЦІЙ  ДЛЯ  ОПТИМІЗАЦІЇ  ПАРАМЕТРІВ  ФОТОДІОДІВ 

Представлені розрахункові та експериментальні вольтамперні та ємнісні характеристики 
фотодіодів на основі високоомного кремнію. 

The calculated and experimental results are presented by the volt-amper and capacity charec-
terictics of the photodiods on the base of the high specific resistant silicon. 

Сучасне оптоелектронне виробництво зумов-
лює застосування фотодіодів на основі кремнію 
різного призначення. Як відомо [1], фотоелек-
тричні параметри фотодіодів знаходяться у за-
лежності один від одного. Наприклад, прагнення 
до малих темнових струмів призводить до зрос-
тання ємності. Зменшення інерційності найпрос-
тіше досягається шляхом збільшення робочої на-
пруги. Наслідком цього є підвищення темнового 
струму та погіршення порогових характеристик. 

У залежності від вимог до фотоелектричних 
параметрів фотодіоди виготовляються на основі 
матеріалів з різним питомим опором. У даній ро-
боті досліджується залежність темнового струму 
It та ємності C від питомого опору ρ кремнію, 
який традиційно використовується при розробці 
фотодіодів, оптимізованих для реєстрації оптич-
ного випромінювання у спектральному діапазоні 
λ=0,4÷1,1 мкм. 

Проведено розрахункові й експериментальні 
дослідження високоомного кремнію різних ма-
рок, оскільки саме такий кремній використову-
ється при розробці малоінерційних, порогових 
фотодіодів з малою ємністю. 

Визначались теоретична залежність питомих 
значень темнового струму від зміщення для 
ідеального p-n переходу, тобто без урахування 
впливу високотемпературних обробок вихідного 
матеріалу - , та ця ж величина після 
термічних процесів - 

( ct UfI =

tI T

)
)( cUf= . Також визна-

чалась залежність ємності від величини зміщен-
ня на p-n переході ( )cUfC = . 

Зазначені залежності отримано для таких ма-
рок високоомного кремнію:  

БДМ-И1(*), ρ≈4⋅104 Ом⋅см (крива 1); 

БДМ-И1B(*), ρ≈104 Ом⋅см (крива 2); 
КБО-2,(**) ρ≈6⋅103 Ом⋅см (крива 3); 
КБО-1(*), ρ≈1,3⋅103 Ом⋅см (крива 4); 
КБО-20(**), ρ≈3·103 Ом⋅см (крива 5); 
Е4БКДБ/30(*), ρ≈4⋅103 Ом⋅см (крива 6); 
Б-12(*), ρ≈4⋅102 Ом⋅см (крива 7). 

(*) ТУ 48-4-363-88 (кремній монокристалічний 
для фотоприймачів), (**) ТУ 48-4-504-88 (крем-
ній монокристалічний особливо чистий). 

Разом з марками наведені позначення мате-
ріалів на рис.1-4. 

Час життя вихідного матеріалу визначався за 
технічними умовами на кожну марку кремнію. 
Вважалося, що визначальною складовою темно-
вого струму є генераційна складова Ig, оскільки 
всі фотодіоди згаданого призначення працюють 
у режимі наявності зовнішнього зміщення на p-n 
переході і область збору неосновних носіїв стру-
му (ННС) для них − збіднена область. Дифузійна 
складова темнового струму за таких умов прак-
тично на 1–2 порядки менша за генераційну. То-
му нею можна знехтувати. Генераційний струм 
визначався за формулою: 

τ= /iig WqnI ,                      (1) 
де q - заряд електрона, ni - власна концентрація 
носіїв струму, Wi - ширина збідненої зони в об-
ласті власної провідності, τ - час життя ННС.  

Розрахунок реального значення темнового 
струму  на готових фотодіодах проводився 
виходячи з того, що час життя ННС зменшується 
в наслідок термічних обробок. Величина такого 
зменшення визначалась із таких міркувань. 

TgI

Залежність темнового струму від температури 
задається виразом [1]: 
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Рис.1. Теоретична вольтамперна залежність ідеаль-
них p-n переходів без урахування зменшення часу 
життя ННС в наслідок термічних процесів. 1–7 - 
номери марок кремнію. 

Рис.2. Теоретична вольтамперна залежність ідеаль-
них p-n переходів з урахування зменшення часу 
життя ННС в наслідок термічних процесів. 1–7 - 
номери марок кремнію. 

 
 

Рис.3. Експериментальна вольтамперна залежність 
p-n переходів з урахування зменшення часу життя 
ННС в наслідок термічних процесів. 1–7 - номери 
марок кремнію. 

Рис.4. Теоретичні та реальні залежності ємності 
від напуги на p-n переході. 1-7 - номери марок 
кремнію. Теоретичні та реальні характеристики 
збігаються. 
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)/exp(~// 2 kTETNnDqI git −⋅⋅τ⋅≅ ,   (2) 
де D - дифузійна довжина ННС, N – концен-
трація домішок, Т - температура, Eg - ширина 
забороненої зони кремнію, k - постійна Больцма-
на. Від так, час життя ННС, який входить у вираз 
(2), можливо приблизно оцінити як: 

)/exp(

2/12
2/1

kTENT
Dnq

g

i
−

=τ .                (3)  

Ширина збідненої області W фотодіода ви-
значалась за формулою [1]: 

( )[ 2/1
кp02 UUW +µρεε= ]

)

,           (4) 
де ε, ε0 - діелектрична проникливість кремнію та 
вакууму відповідно, ρ - питомий опір матеріалу, 
µ - рухливість ННС, Up – робочий опір на p-n 
переході, Uк – контактна різниця потенціалів на 
p-n переході. Ємність фотодіодів визначалась 
за формулою [1]: 

( ) WSC /0εε= , 
де S - площа p-n переходу (у нашому випадку  
1 см2). 

Розраховувались питомі величини параметрів, 
приведені до одиниці площі. 

Як видно з рис.1-3, розраховані та виміряні 
значення  збігаються з досить високою точ-
ністю. 

TtI

На рис.4 представлені теоретичні та реально 
виміряні залежності ємності від величини змі-
щення на p-n переході C , які практично 
збігаються. 

( cUf=

На основі отриманих результатів розроблені 
алгоритми та створені програми, які спрощують 
розрахунки ємності та темнових струмів фото-
діодів, що виготовляються на основі високо-
омного кремнію різних марок. 
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ЗАЛЕЖНІСТЬ  ПАРАМЕТРІВ  ОБМІННОЇ  ВЗАЄМОДІЇ 
ВІД  СКЛАДУ  ТВЕРДИХ  РОЗЧИНІВ  Hg1-xMnxTe1-ySey 

На основі досліджень магнітної сприйнятливості кристалів Hg1-xMnxTe1-ySey (0<х≤0,3; 0<у≤0,1), 
проведених методом Фарадея в інтервалі температур 77÷360К, визначено парамагнітні тем-
ператури Кюрі та інтеграли обмінної взаємодії, встановлено їх залежність від складу твердих 
розчинів. 

On the basis of the reseach of magnetic crystals susceptibility Hg1-xMnxTe1-ySey (0<х≤0,3; 0<у≤0,1), 
wich were carried out by Faraday’s method in the interval of temperatures from 77÷360K, it is deter-
mined Curie’s paramagnetic temperatures and integrals of exchange interaction and it is established 
their dependence on solid solution composition. 

Тверді розчини заміщення Hg1-xMnxTe1-ySey, 
властивості яких частково висвітлені в роботах 
[1-3], відносяться до напівмагнітних напівпро-
відників. 

Дослідження магнітної сприйнятливості крис-
талів Hg1-xMnxTe1-ySey (0<х≤0,3; 0<у≤0,1), одер-
жаних методом Бріджмена, проведені методом 
Фарадея в інтервалі температур 77÷360 К з метою 
виявлення впливу на магнітні параметри фактора 
заміщення частини атомів телуру атомами селе-
ну. Одержані температурні залежності оберненої 
магнітної сприйнятливості атомів Mn ( ), яку 

обчислювали наступним чином: =(χ−χ0)-1 
(де χ - вимірювана магнітна сприйнятливість 
зразка Hg1-xMnxTe1-ySey; χ0= −0,34⋅10-6 см3/г − 
діамагнітна сприйнятливість HgTe, а магнітною 
сприйнятливістю вільних носіїв заряду і впли-
вом селену нехтували), аналогічні залежностям 

=f(T), які представлені та проаналізовані в 
роботі [1]. 

1
Mn
−χ

1
Mn
−χ

1
Mn
−χ

У [1] відзначалось, що особливості (злами), які 
спостерігаються на залежностях =f(T), для 
Hg1-xMnxTe1-ySey зумовлені переходом у пара-
магнітний стан кластерів різних розмірів і типів: 
Mn−Te−Mn−Te, Mn−Se−Mn−Se і змішаних Mn− 
Se−Mn−Te. 

1
Mn
−χ

Автори роботи [4] в рамках високотемпера-
турного наближення (kБТ>>ΕА, де ΕА − енергія 
обмінної взаємодії між атомами, які володіють 

власними магнітними моментами) одержали та-
кий вираз для величини парамагнітної темпера-
тури Кюрі θ:  

x
k

Z
 SxSx

p

p
p ⋅θ=ℑ+−=θ ∑ 0

Б
)1()3/2()( ,    (1) 

де ℑp - інтеграл обмінної взаємодії для пари су-
сідів, kБ - постійна Больцмана, Zp - число каті-
онних станів у р-координаційній сфері, а S=5/2 
для атомів Mn. Константа θ0 відповідає гранич-
ній величині θ(х) для гіпотетичного магнітного 
напівпровідника з х=1 і структурою напівпровід-
ників типу АIIBVI. 

Вираз (1) дозволяє визначити величину об-
мінного інтеграла ℑ1 пари сусідів (пари атомів 
Мn у випадку Hg1-xMnxTe1-ySey) в першій коор-
динаційній сфері (Z=12): 

)1(2
3 0

Б

1
+

θ
=

ℑ
SZSk

.                     (2) 

Екстраполяція до нуля усереднених в області 
високих температур залежностей =f(T), які 
описуються законом Кюрі-Вейса: 

1
Mn
−χ

χMn=С/(T−θ),                         (3) 
дає значення θ для зразка з заданим складом "х" 
і "у". 

Експериментальні залежності θ(х), які одер-
жані для у=0,05 та у=0,1, є прямими лініями 
(рис.1). Екстраполяція цих залежностей до х=1 
дає θ0=−535 К (для у=0,05) і θ0=−546 К (для 
у=0,1). 
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Рис.1. Залежність парамагнітної температури Кюрі 
від вмісту марганцю в зразках Hg1-xMnxTe1-ySey. 
у=0,05 (1), у=0,1 (2). 

Одержані значення θ0 дозволяють визначити 
за формулою (2) величину обмінного інтегралу 
ℑ1/kБ = –7,6 К (для у=0,05) та ℑ1/kБ = –7,8 К (для 
у=0,1). 

Ці результати вказують на те, що величина 
обмінного інтеграла (як "усереднена" величина 
для пар Mn−Te−Mn та Mn−Se−Mn в кристалах 
Hg1-xMnxTe1-ySey) збільшується з ростом "у", 
оскільки збільшується кількість пар Mn−Se−Mn в 
кристалі, які характеризуються більшим за вели-
чиною ℑ1/kБ порівняно з парами Mn−Te−Mn [5]. 
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ЕФЕКТИВНИЙ  КОЕФІЦІЄНТ  РОЗПОДІЛУ  Sn  і  Mn  
У БАГАТОКОМПОНЕНТНОМУ  ТВЕРДОМУ  РОЗЧИНІ  Pb1-x-ySnxMnyTe 

Експериментально визначені коефіцієнти сегрегації Sn і Mn у багатокомпонентному твер-
дому розчині Pb1-x-ySnxMnyTe. Відносна близькість значень коефіцієнтів сегрегації для Sn і Mn 
не вписується в рамки моделі ідеальних твердих розчинів. 

The segregation coefficients have been determinate experimentally in the Pb1-x-ySnxMnyTe multi-
component solid solutions. The relative intimacy of the k-values for Sn and Mn is not inscribed in the 
model of the ideal solid solutions. 

Інтерес до напівмагнітних напівпровідників 
на основі багатокомпонентних твердих розчи-
нів пов'язаний з можливістю змінювати основні 
характеристики кристалів (ширину забороненої 
зони і параметр гратки) в залежності від складу 
[1]. Це становить як науковий, так і практичний 
інтерес, зокрема, при розробці напівпровідни-
кових лазерів, керованих магнітним полем. 

Предметом дослідження в даній роботі є крис-
тали Pb1-x-ySnxMnyTe (x=0,06, y=0,02), які виро-
щувались методом Бріджмена з температурним 
градієнтом на фронті кристалізації 35°С/см при 
швидкості вирощування 1 мм/год з попередньо 
синтезованого матеріалу. Синтез проводився за 
звичайною технологією з чистих матеріалів 
(Pb-0000, Sn-0000, телур "Екстра", Mn - очище-
ний вакуумною дистиляцією) в графітизованих 
кварцових ампулах. Свинець і олово перед за-
вантаженням очищувались від окислів хімічним 
травленням. Під час відкачки ампула з наваж-
ками компонентів прогрівалась до 200°С для 
усунення адсорбованої вологи. 

Синтезований злиток завантажувався в рос-
тову графітизовану ампулу з конічним дном і 
вакуумувався перед запаюванням до 10-6 Торр. 

У конічній частині вирощених злитків спос-
терігались декілька монокристалічних блоків; у 
циліндричній, як правило, – 1-2 блоки. Злиток 
розрізався на шайби товщиною 1,6 мм перпен-
дикулярно до осі злитка. Порушений шар вилу-
чався хімічним поліруванням. 

Вимірювання складу проводилось за допомо-
гою рентгенівського флуоресцентного аналізу 
(Інститут фізики Польської АН). Для обробки 

одержаних результатів і визначення ефективних 
коефіцієнтів сегрегації k застосована модель се-
грегації з роботи [2]. 

Концентрація компонента в кристалі поблизу 
плоскої поверхні розділу твердої та рідкої фаз 
визначається за формулою: 

Скр= − dM/dX,                       (1) 

де Х - відносний об'єм закристалізованої частини 
злитка (відношення об'єму закристалізованої 
частини злитка до об'єму всього злитка), dM - 
кількість компонента, захопленого при криста-
лізації відносного об'єму dX.  

Якщо знехтувати підвищенням концентрації 
в тонкому шарі біля фронту кристалізації, то 
середня концентрація домішкового компонента 
в рідині буде: 

Срід=M/(1-X)=Cкр/k= −(1/k)⋅(dM/dX).   (2)  

Внаслідок розділення змінних та інтегрування 
одержуємо: 

Скр=kС0(1-Х)k-1,                    (3)  

де С0 - початкова концентрація, що визначається 
наважкою. 

Прологарифмувавши рівняння (3), одержимо 
рівняння прямої лінії з кутовим коефіцієнтом 
а=(k-1) і початковою ординатою b=lg(kС0): 

lgСкр=lg(kС0)+(k-1)lg(1-Х).         (4) 

Отже, експериментальну криву залежності 
концентрації домішки С0 від лінійної координати 
lx (від початку кристалізації до її кінця) потрібно 
побудувати в логарифмічних координатах. Тоді 
величину k можна визначити двома шляхами: з 
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тангенсу кута нахилу прямої відносно осі абсцис 
(з урахуванням знака: кут α відраховується від 
позитивного напрямку осі) і з величини почат-
кової ординати b. У першому випадку ефектив-
ний коефіцієнт сегрегації позначимо через kα, в 
другому - через kb. 

З експериментальних кривих рис.1 і формули 
(4) одержано такі значення k для Mn і Sn:  

kα(Mn)=0,79,    kb(Mn)=0,89, 

kα(Sn)=0,84,    kb(Sn)=0,92. 
З огляду на спрощену модель кристалізації, 

збіг величин kα і kb можна вважати задовільним. 
Необхідно відзначити загальний характер від-
хилення від прямої експериментальних точок 
для Mn і Sn на початку злитка. Найбільш імовір-
ною причиною може бути відхилення форми 
фронту кристалізації від плоскої саме в конічній 
частині злитка внаслідок радіального градієнта 
температур. На це вказує також більш розвинена 
блочна структура кристала на початку злитка - 
в його конічній частині. 

З точки зору теорії ідеальних розчинів, най-
більш несподіваним є відносна близькість ефек-
тивних коефіцієнтів розподілу k для Mn і Sn. 
Дійсно, якщо порівняти ентальпії утворення бі-
нарних компонентів PbTe, SnTe і MnTe, то збіль-
шення вмісту SnTe можна пояснити згаданою 
теорією. Для вмісту MnTe можна було б очіку-
вати протилежної поведінки. 

Отже, твердий розчин PbSnMnTe повинен 
аналізуватись на основі більш складної теорії. 
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Рис.1. Вміст домішок Sn і Mn на границі фронту 
кристалізації. 
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ПРО  ВПЛИВ  ПЕВНОЇ  КОМБІНАЦІЇ  ЕЛЕКТРИЧНОГО   
ТА  МАГНІТНОГО  ПОЛІВ  НА  КРИСТАЛІЧНЕ  ТІЛО 

Досліджено вплив комбінації постійного електричного та магнітного полів на електрофізичні 
властивості напівпровідникових матеріалів Hg1-xMnxSe, Hg1-xMgxTe, In2Hg3Te6, полікристалічного 
Ge легованого Hg та Sb і монокристалічного Ge. Виявлено, що вплив спостерігається у криста-
лах, які мають нестабільний стан (наявність фазових переходів, кластерів, дифузії домішок). 

The studed by the influence some combinations of the electric and magnetic fields to the parame-
ters of the semiconductors materials Hg1-xMnxSe, Hg1-xMgxTe, In2Hg3Te6, policrystalline Ge, alloyed 
with Hg and Sb, and the monocrystalline Ge. The reveal, thet the influence was observed by thecrys-
tals, thet head no stability condition (the existence phases crossings, clasters, diffusions admixture). 

Останнім часом отримані цікаві результати, 
які свідчать, що при певному взаємному розта-
шуванні постійного електричного поля та маг-
нітного поля тороїдального характеру власти-
вості деяких напівпровідникових приладів, а саме 
фотодіодів на основі кремнію, поліпшуються [1] 
(зменшується темновий струм). При цьому вплив 
окремо електричного та магнітного полів на 
фотодіод не змінює його параметри. Виходячи 
з теоретичних міркувань [2], комбінацію полів, 
застосовану в [1], можна вважати джерелом так 
званого торсійного поля. Оскільки на даний час 
неможливо довести або спростувати дану тезу, 
то ми обмежимося відомими та легко контрольо-
ваними параметрами і термінами, застосованими 
у [1], а саме: комбінацією електричного та маг-
нітного полів. 

Дослідження поведінки фотодіодів на основі 
кремнію [1] показали, що вплив запропонованої 
комбінації полів найбільш відчутний для фото-
діодів з площею р-n переходу 0,8-1,0 см2. Вплив 
комбінації полів на полікристалічні плівки 
PbSeTe<Mn> [3] приводить до зміни у спектрах 
фотопровідності. Для подальшого дослідження 
отриманого ефекту - впливу комбінації електрич-
ного і магнітного полів на кристалічне тіло - було 
проведено дослідження зміни магнітної сприй-
нятливості твердих розчинів Hg1-xMnxSe. Вибір 
об’єкта досліджень зумовлений наявністю у крис-
талічній гратці магнітної компоненти (в нашому 
випадку Mn), що має спіновий момент S=5/2 та 
існуванням у кристалі нестабільної підсистемі 

кластерів типу Mn-Se-Mn-Se [4]. 
Джерело впливу (надалі випромінювач) ство-

рює однорідне магнітне поле тороїдального харак-
теру, ортогонально зорієнтоване відносно елек-
тричного постійного поля напруженості від 50 до 
1500 В/см. Згідно з [2] вплив на дослідні зразки 
підсилювався через конічну поверхню. Необхідно 
зауважити, що поблизу випромінювача були від-
сутні джерела електромагнітного та теплового 
випромінювання. Дослідні зразки виготовлялись 
у вигляді паралелепіпеду (5×2×2 мм3) і розташову-
вались на відстані 60-90 мм від конічної поверхні 
випромінювача. Час перебування зразків у полі 
випромінювача змінювався від 1 хвилини до 3 
діб. Вимірювання магнітної сприйнятливості χ 
здійснювалось методом Фарадея у діапазоні тем-
ператур 77÷350 К. При цьому для більш деталь-
ного вивчення процесів у магнітній підсистемі 
виділений внесок у магнітну сприйнятливість від 
3d-електронів домішок Mn ( ). Mnχ

На рис.1 показана температурна залежність 
 для зразка Hg1-xMnxSe (х=0,18). Чітко спо-

стерігається збільшення за абсолютною величи-
ною парамагнітної температури Кюрі Θ від  
–125К до –160К (змінюється кут нахилу). Вна-
слідок опромінення температура Кюрі збіль-
шу-ється. Для неопромінених зразків ріст │Θ│ 
має місце при збільшенні концентрації марган-
цю [4], що пов'язано зі зростанням обмінної 
взаємодії, тобто з укрупненням розміру класте-
рів. У нашому випадку в процесі опромінення 
має місце взаємодія мікроскопічного власного 

1
Mn
−χ
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поля іонів марганцю з макроскопічним полем 
опромінення. У результаті відбувається локаль-
на (у межах кластеру) зміна вільної енергії Гіб-
са, що робить термодинамічно вигіднішим збі-
льшення розміру кластерів уже при кімнатній 
температурі. В роботі [4] також спостерігається 
збільшення │Θ│ для неопромінених зразків 
(х=0,18) після відпалу у вакуумі, яке співрозмір-
не з ростом │Θ│ у нашому випадку. Ймовірно, 
що суть процесів тут однакова. Різні лише при-
чини, що "вмикають" ці про-цеси. Можливо, що 
напрям зміни Θ (у бік збіль-шення або змен-
шення) визначається самою структурою кла-
стерів, яка може бути різною для Hg1-xMnxSe у 
залежності від складу або технології вирощу-
вання [4]. 

Зазначимо, що похибка експерименту в про-
ведених дослідах була на рівні 1%. 

Як суттєво впливає наявність магнітної компо-
ненти у кристалі на "чутливість" матеріалу до дії 
випромінювача? Для перевірки цього нами прове-
дені електрофізичні вимірювання на матеріалах, 

що не містять у собі магнітну компоненту, а 
саме: на зразках In2Hg3Te6, Hg1-xMgxTe та Ge. 

Зразки виготовлялись у вигляді паралелепіпе-
ду розмірами не більше 10×3×3 мм3. Електричні 
виводи зразків під час опромінення не знімались, 
а використовувались при подальших вимірах з 
метою виключення помилки при повторному 
впаюванні. Час перебування зразків під впливом 
випромінювання - від 1 хвилини до 3 діб. 

Виявилось, що не всі зразки однаково чутливі 
до випромінювання. Зразки монокристалічного 
Ge та Hg1-xMgxTe (х=0,1) навіть після трьох діб 
опромінення не змінили своїх електрофізичних 
параметрів. Зовсім інакше для зразків In2Hg3Te6 
та зразків полікристалічного Ge, легованого Hg 
та Sb. Зразок In2Hg3Te6 послідовно опромінено 
при кімнатній температурі протягом 30 хвилин, 
3 годин, доби та 3 діб. Після кожного опромі-
нення вимірювались концентрація носіїв струму 
n, електропровідність σ, коефіцієнт Холла R. 
Результати вимірів зведені у таблицю 1. 

Таблиця 1. Електрофізичні параметри для зразків In2Hg3Te6. 

Тривалість впливу Параметр 

до опромінення 30 хвилин 3 голини 1 доба 3 доби 

Зміна 
 параметру

n, см-3 

σ, Ом-1см-1 

R, см3Кл-1 

1,48⋅1013 

5,93⋅10-4 

4,23⋅105 

1⋅1013 

5,06⋅10-4 

6,2⋅105 

0,96⋅1013 

4,97⋅10-4 

6,4⋅105 

0,96⋅1013 

4,96⋅10-4 

6,5⋅105 

0,96⋅1013 

4,98⋅10-4 

6,5⋅105 

35% 

16% 

46% 
 

R, Ом

Рис.1. Температурна залежність магнітної сприйнят-
ливості для зразка Hg1-xMnxSe (х=0,18) до опромі-
нення (1) та після нього (2). 

Рис.2. Залежність опору від часу опромінення для 
полікристалічного Ge легованого Hg та компенсо-
ваного Sb. Опір за 10 місяців до опромінення (1), 
перед опроміненням (2), через годину опромінення 
(3), через добу опромінення (4), через годину після 
опромінення (5). 
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Про вплив певної комбінації електричного та магнітного полів на кристалічне тіло 

Аналіз даних з таблиці 1 вказує на те, що ос-
новні зміни в електрофізичних параметрах зразка 
відбуваються у перші години опромінення. 

Причину чутливості In2Hg3Te6 до опромінен-
ня, напевно, треба шукати в особливостях струк-
тури матеріалу. Встановлено [5], що у монокрис-
талів In2Hg3Te6 при відпалі у вакуумі при тем-
пературі нижче 585 К відбувається розпад у 
твердому стані зі збереженням зовнішньої форми 
на дві фази: In2Hg5Te8 з граткою сфалериту та 
In2HgTe4 зі структурою халькопіриту. 
Зауважимо, що такий розпад на дві фази супро-

воджується зміною опору в межах, зареєстрова-
них нами при опроміненні. Це явище фазового 
переходу має обернений характер і поступове 
у часі. Очевидно, що опромінення комбінацією 
полів зразка In2Hg3Te6 певним чином стимулює 
у ньому фазовий перехід. 

Аналогічні досліди проведено для полікрис-
талічного Ge, легованого Hg та компенсованого 
Sb. Залежність опору від часу опромінення для 
нього показано на рис.2. Зразок опромінювався 
двічі – на протязі години (позиція 3), та на про-
тязі доби (позиція 4). Попередньо опір зразка 
вимірювався за десять місяців до опромінення, 
одразу після його вирощування (позиція 1), а 
також безпосередньо перед опроміненням (по-
зиція 2) та після припинення опромінення через 
годину (позиція 5) і через добу. 

На рис.2 добре спостерігається злам, що фік-
сує стрибкоподібну зміну опору зразка після 
опромінення. Характерною ознакою є також на-
явність ефекту старіння зразка та його релакса-
ції, що вказує на дифузійний та комплексоутво-
рюючий характер процесів, які відбуваються у 
полікристалі. 

Застосована технологія отримання легованого 
полікристалічного Ge приводить до збагачення 
границь полікристалічних зерен атомами Hg та 
Sb у порівнянні з об'ємом [6]. Наявність у зраз-
ках компенсуючої домішки Sb у концентраціях 
NHg<NSb<2NHg веде до виморожування провід-
ності по об'єму зерен вже при температурах 
100–150 К. Оскільки вимірювання опору здій-
снювалось при температурі рідкого азоту, то у 
нашому випадку провідність зразка визначається 
умовами проходження струму по границі зерен. 
У щойно отриманому матеріалі (позиція 1) сут-
тєве значення має провідність в об'ємі зерна. 
Тому опір мінімальний. По мірі старіння зразка 
(дифузія атомів Hg до границі зерен) провід-
ність у значній мірі буде визначатись областю 

поблизу границі зерен. Враховуючи багату до-
мішкову структуру, а також відсутність зміни 
опору при кімнатній температурі, доцільно до-
пустити утворення деяких домішкових комплек-
сів на границі зерен, що виступають у якості 
"пасток" вільних носіїв струму. 

Динаміка утворення цих комплексів, напевно, 
чутлива до дії комбінованого поля, яким опромі-
нюється зразок, оскільки щойно утворені доміш-
кові комплекси втрачають свою стабільність 
при відсутності поля впливу і поступово релак-
сують (позиція 5). 

Тому можна з деяким допущенням стверджу-
вати, що в усіх випадках вплив запропонованої 
комбінації постійних електричного та магнітного 
(тороїдального характеру) полів реєструється у 
системах, де є нестабільність стану - утворення 
кластерів, фазові переходи, дифузія домішок. 
Опромінення дещо прискорює ці процеси. При 
цьому зміни, які відбуваються зі зразками, у 
деяких випадках поліпшують їх електрофізичні 
параметри, що дозволяє сподіватись не лише 
на наукову цінність досліджень, а й на техноло-
гічне використання отриманих результатів. 
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ЯДЕРНИЙ  МАГНІТНИЙ  РЕЗОНАНС  І  МАГНІТНА  АНІЗОТРОПІЯ  
В  КРИСТАЛАХ  SnTe:Fe 

Представлені дослідження ядерного магнітного резонансу і магнітної анізотропії в SnTe:Fe 
з концентрацією NFe=6,55·1018, 2,42·1019, 1,01·1020 см-3 і p77=(7,4÷8)·1020 см-3. Дається порів-
няльний аналіз стану домішкової системи в SnTe:Fe і SnTe:Mn. 

The investigations are reported of the nuclear magnetic resonance and the magnetic anisotropy in 
SnTe:Fe (NFe=6,55·1018, 2,42·1019, 1,01·1020 cm-3) with hole concentration p77=(7,4÷8)·1020 cm-3. 
The comparative analysis of the impurity system state in SnTe:Fe and SnTe:Mn is given. 

У роботі [1] досліджувались магнітна сприй-
нятливість та спектри ядерного магнітного резо-
нансу ядер 119Sn і 125Te в SnTe:Mn (р77=8⋅1020 см-3) 
в залежності від NMn. Установлено, що при NMn= 
=8·1019, 8·1020 і 1,6·1021 см-3 в області 77÷300 К 
має місце зміна механізмів обмінної взаємодії 
між парамагнітними іонами. В зразках з NMn= 
=8·1020 см-3 при Т=20±2 K спостерігається супер-
парамагнітна фаза SnTe:Mn, а при 4,2 K – феро-
магнітна. На відміну від SnTe:Mn, магнітне 
впорядкування в CdTe:Fe спостерігається вже 
при Т=293 К [2-4]. 

Становить інтерес вивчення стану домішки 
Fe в зразках SnTe і цим самим дослідження впли-
ву конфігурації 3d-оболонки на магнітні власти-
вості напівмагнітних напівпровідників. 

З цією метою проведено вимірювання ядер-
ного магнітного резонансу на радіоспектрометрі 
широких ліній на частоті 13,495 МГц. Щоб спос-
терігати резонансне поглинання слабої інтенсив-
ності на 119Sn і 125Те, були спеціально розроблені 
радіочастотні пристрої. Так, в якості датчика 
використовувалась система схрещених котушок 
особливої конструкції, яка забезпечувала макси-
мальну чутливість детектування сигналу погли-
нання при стаціонарному методі реєстрації. Для 
дослідження процесів намагнічення в області 
слабких магнітних полів індукційний датчик був 
настроєний на детектування сигналу дисперсії [5]. 

Коли зразок з сприйнятливістю χ помістити 
в котушку спектрометра, відбувається зміна її 
магнітного потоку. Тоді індуктивність котушки 

на частоті ω набуває значення: 
L=L0[1+4πχ(ω)],                     (1) 

де L0 - індуктивність котушки без зразка. 
У змінному магнітному полі диференціальна 

сприйнятливість χ - комплексна величина. Зміна 
індуктивності котушки відбувається за рахунок 
реальної частини сприйнятливості χ', яка нази-
вається дисперсією. У високочастотному набли-
женні χ' сильно залежить від магнітного поля 
[6]. Тому при вивченні намагніченості зразків 
SnTe:Fe індукційний датчик ЯМР був настроє-
ний на детектування сигналу дисперсії. 

Щоб послабити вплив скін-ефекту на інтен-
сивність сигналів, дослідження ЯМР проведено 
на порошкових зразках SnTe i SnTe:Fe (NFe= 
=2,56·1018, 2,42·1019 i 1,01·1020 см-3) з розміром 
зерен 50-100 мкм.  

Монокристали SnTe і SnTe:Fe вирощені ме-
тодом Бріджмена. Концентрація дірок в нелего-
ваному SnTe складає (7÷8)·1020 см-3 при T=77 K. 
Для одержання легованих кристалів у шихту 
додавалась домішка заліза. Легування практично 
не впливало на концентрацію дірок. У легованих 
зразках вона становила р77=(7,3÷8,0)⋅1020 см-3. 
Відсутність електричної активності домішки 
означає, що іони заліза знаходяться в SnTe в за-
рядовому стані Fe2+ (конфігурація 3d6 і основний 
стан 5D). 

Таблиця 1 ілюструє концентраційну залеж-
ність зсуву Найта Sk=f(NFe) на ядрах 119Sn, який 
визначено як різницю між експериментальними  
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Таблиця 1. Залежність зсуву Найта від концентрації до-
мішок NFe. 
№ п/п NFe, см-3 p77, см-3 Sk , 10-4 Тл 

1 0 7,4·1020 67,73 

2 6,55·1018 7,4·1020 61,20 

3 2,42·1019 7,7·1020 59,73 

4 1,01·1020 8,0·1020 51,73 

значеннями хімічного зсуву В0 і зовнішнього 
магнітного поля В, при якому спостерігається 
резонанс на ядрах при постійній резонансній 
частоті. Значення В0=0,8514 Тл визначено шля-
хом екстраполяції концентраційної залежності 
резонансного поля на ядрах 119Sn до нульових 
значень концентрації дірок [1]. Відзначимо, що 
зсув Найта визначає додаткове магнітне поле 
на ядрах, яке є результатом магнітної надтонкої 
взаємодії ядерних і електронних спінів. При 
Sk>0 воно паралельне зовнішньому полю Н0. 

Як і у випадку SnTe i SnTe:Mn, в зразках 
SnTe:Fe зсув Найта Sk>0, тобто резонансне поле 
зміщується в сторону менших значень. Проте 
його величина менша, ніж у даних сполуках при 
одній і тій же концентрації дірок. 

З таблиці 1 випливає, що зі збільшенням NFe 
зсув Sk на 119Sn зменшується. Максимальне змен-
шення зсуву Найта порівняно з нелегованим 
матеріалом спостерігається при NFe=1,01·1020 см-3. 
Відповідно зменшується і ширина: ∆В=8⋅10-4 Тл 
проти 15⋅10-4 Тл у нелегованому. Останнє законо-
мірно, оскільки між величиною Sk і ∆В існує 
взаємозв'язок [1]. 

Такий характер поведінки Sk i ∆B був неспо-
діваним, оскільки в SnTe:Mn ми спостерігали 
протилежну картину [1]. Враховуючи вищеска-
зане, зупинимося більш детально спочатку на 
зразках з NFe=1,01·1020 см-3, де більш чітко ви-
ражений ефект зсуву Найта. На них проведено 
вимірювання намагніченості І0 на спектрометрі 
ЯМР за методикою, вперше застосованою на 
CdTe:Fe [4]. Зразок знаходився як у постійному 
магнітному полі Н0, так і в перпендикулярному 
до нього високочастотному полі. 

При скануванні постійного магнітного поля 
Н0 з частотою 50 Гц в області слабких магнітних 
полів ±0,015 Гс (область Релея) на виході спек-
трометра спостерігались лінії складної структури, 
але не резонансного походження. При Т=293 К 

мали місце гістерезис і сильна залежність амп-
літуди і структури ліній від взаємної орієнтації 
зразка і магнітного поля Н0. Криві гістерезису 
були різними для зразків, попередньо нерозмаг-
нічених і розмагнічених змінним магнітним по-
лем. 

Усі ці факти вказують на наявність в криста-
лах SnTe:Fe при Т=293 К, як і у випадку CdTe:Fe 
[2-4], магнітного впорядкування. Намагніченість 
таких зразків, яка відображає незворотні процеси 
намагнічення в області Релея, описується фор-
мулою [7]:  

2
000 2/1 HHaI η+χ= ,               (2) 

де χа - початкова сприйнятливість, η - коефіцієнт 
Релея. 

Тоді зі зміни намагніченості при скануванні 
Н0 випливає залежність магнітної сприйнятли-
вості зразків SnTe:Fe (χ') від напруженості маг-
нітного поля: 

dI0/dH0=χa+ηH0=χ'(H).             (3) 

Наявність магнітного впорядкування в крис-
талах SnTe:Fe підтверджується також тим, що 
зразки були магнітоанізотропними. Останнє 
встановлено при вимірюванні обертових момен-
тів G в однорідному магнітному полі методом 
анізотропії магнітної сприйнятливості [8]. При 
дослідженні польової залежності обертових мо-
ментів зразків спостерігались гістерезис та на-
сичення, характерні для впорядкованих систем. 
Магнітна анізотропія SnTe:Fe може бути відне-
сена лише за рахунок домішкової системи, 
оскільки SnTe відноситься до кубічної сингонії. 

Спостереження ЯМР на ядрах 119Sn в SnTe:Fe 
вказує на те, що магнітне впорядкування реалі-
зується не в усьому об'ємі, а в окремих областях 
кристала - кластерах домішкових іонів, як і в 
CdTe:Fe [2-4]. Концентрація дірок в SnTe:Fe 
достатня (≈8·1020 см-3), щоб обмінна взаємодія 
між іонами Fe в кластерах здійснювалась за до-
помогою дірок (непрямий обмін РKKI), тоді як 
в CdTe:Fe - через атоми матриці (механізм Кра-
мерса).  

У зразках SnTe:Fe з концентрацією NFe= 
=2,56·1018 і 2,42·1019 см-3 магнітного впорядку-
вання не виявлено, що свідчить про її недостат-
ність для реалізації дальнього магнітного поряд-
ку. 

Повернемося до відмінностей у залежностях 
Sk=f(Nimp) і температурах магнітного впорядку-
вання в SnTe:Mn i SnTe:Fe. Найбільш імовірно, 
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що вони пов'язані з різними конфігураціями 3d-
оболонок іонів Mn і Fe. Так, для іонів Mn2+ (кон-
фігурація 3d5) основний стан 6S не розщеплю-
ється в кристалічному полі. В магнітному полі 
навколо кожного іона марганцю завдяки спіновій 
поляризації дірок утворюється феромагнітна 
хмарка (суперпарамагнітні іони). Лише за умови 
перекриття цих хмарок в області гелієвих темпе-
ратур утворюється феромагнітна фаза SnTe [1]. 

Розщеплення основного стану 5D іона Fe2+ 
(конфігурація 3d6) в тетраедричному полі SnTe 
(або CdTe) сприяє перекриттю хвильових функ-
цій d-електронів і вільних носіїв і виникненню 
при відповідних концентраціях NFe кооператив-
них ефектів при кімнатній температурі. 

Отже, проведені дослідження свідчать про 
суттєвий вплив конфігурації незаповнених 3d-
оболонок на магнітні властивості напівмагніт-
них напівпровідників. 
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ГЕНЕРАЦІЯ  НОСІЇВ  СТРУМУ  ПРИ  УТВОРЕННІ 
ГЕТЕРОКОНТАКТУ  ВЛАСНИХ  НАПІВПРОВІДНИКІВ 

Показано, що при створенні контакту двох власних напівпровідників при встановленні термо-
динамічної рівноваги й утворенні області просторового заряду відбувається генерація електронно-
діркових пар. 

It is shown, that if we create the contact of two intrinsic semiconductors, then by formation ther-
modynamic equilibrium and creation area of spase charges, arise generation of electron-holes pair. 

При контакті двох напівпровідників з різними 
роботами виходу поблизу контакту утворюється 
область просторового заряду. Аналогічна ситуа-
ція має місце і при контакті власних напівпровід-
ників. У роботі [1] розрахований розподіл носіїв 
поблизу контакту двох безмежних напівпровід-
ників при умові kTe k /ϕ >>1 (e – абсолютне 
значення заряду електрона, k – постійна Больц-
мана, T – температура, ϕk - контактна різниця 
потенціалів, ϕk<0). В [2] ця задача розв’язана при 
довільних значеннях kTe k /ϕ . Розподіл потен-
ціалу внутрішнього поля визначається співвід-
ношеннями (початок координат знаходиться на 
границі двох напівпровідників)  
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Виявляється, що при гетероконтакті власних 
напівпровідників при формуванні просторового 

заряду відбувається не тільки перехід носіїв з од-
ного напівпровідника в інший, але і їх генерація. 
Дійсно, концентрації носіїв у напівпровідниках 
1 та 2 визначаються формулами [2]: 
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Виділимо в гетероконтакті область –L1≤ x ≤ L2 
Повне число електронів в цій області дорівнює 
(вважаємо, що площа поперечного перерізу 
напівпровідника дорівнює 1)  
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Елементарне інтегрування дає 

Науковий вісник Чернівецького університету. 1999. Випуск 50. Фізика.  71



І.М. Раренко, С.Л. Королюк, С.С. Москалюк, О.Л. Тарко 

.
1

1
)/exp(1

14

)/exp(1
1

1
14

22
2202

11
1101




















+

−
−+

−+

+



















−−

−
−

+=

vlLv
lLn

lLuu
lLnNn

 

Повне число дірок в цій області 
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Оскільки  є кількістю елек-
тронів у напівпровідниках довжиною  та  
відповідно при відсутності контакту, то величина 
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визначає кількість електронів, генерованих при 
встановленні термодинамічної рівноваги після 
створення контакту. 

Аналогічна величина для дірок 
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Для простоти аналізу цих співвідношень об-
межимось випадком гетероконтакту однакових 
напівпровідників з єдиною відмінністю – вони 
мають різну роботу виходу. В цьому випадку 
n01=n02=n0, ll=l2=l, s=1,  а 
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Тоді одержимо 
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Легко переконатись, , що очевидно в 
силу електронейтральності напівпровідників. 

np NN ∆=∆

Оскільки u<1, то ∆Nn>0 при всіх довжинах 
L, що і доказує наше твердження про генерацію 

носіїв при створенні контакту. 
Оскільки область просторового заряду зосе-

реджена в основному поблизу контакту, тобто 
при |x|≤l, то, поклавши в (4) L=l, ми одержимо 
число генерованих пар носіїв у цій області 
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Відношення числа генерованих пар носіїв в 
області |x|≤l до їх числа до встановлення контак-
ту між напівпровідниками 
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Якщо kTe k /ϕ >>1, то b<<1 і b/1=η  тобто 
кількість генерованих пар носіїв може набагато 
перевищувати їх число до встановлення контакту. 

Якщо створити гетероконтакт двох напівпро-
відників скінчених розмірів, то, як показують 
розрахунки (в цьому випадку їх можна провести 
тільки чисельно), і в цьому випадку має місце 
подібне явище, причому кількість генерованих 
пар носіїв залежить від різниці потенціалів, при-
кладених до напівпровідників. Тому, на наш 
погляд, у такій системі можна створити інвер-
сійну заселеність електронами та дірками станів 
у зонах, якщо, наприклад, змінити знак прикла-
деної напруги. При відповідному підборі пара-
метрів напівпровідників анігіляція пар електрон-
дірка може супроводжуватись випромінюван-
ням, у тому числі, при певних умовах, і когерент-
ним. 
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КОНЦЕНТРАЦІЯ  ВЛАСНИХ  НОСІЇВ  ТА  ЕФЕКТИВНА  МАСА 
ЕЛЕКТРОНІВ  У  Hg1-x-yCdxMnyTe  ТА  Hg1-x-yCdxZnyTe 

Виконано розрахунки концентрації власних носіїв та ефективної маси електронів у матеріалах 
Hg1-x-yCdxMnyTе та Hg1-x-yCdxZnyTe. Досліджено температурні та складові залежності концентрації 
власних носіїв, положення рівня Фермі та ефективних мас електронів. Отримані емпіричні вирази 
для концентрації носіїв добре збігаються з розрахунками інших авторів та експериментальними 
даними. 

The theoretical investigations of the main zone parameters of the quaternary solid solutions 
HgCdMnTe and HgCdZnTe are represented in the given paper. As a result of these investigations the 
empirical formulas for the intrinsic carrier concentration in the wide range of the temperature and 
compositions are suggested. The results of the theoretical calculations agree well with the experimen-
tal data. 

Тверді розчини HgCdTe (КРТ) володіють ря-
дом унікальних фізичних та електрооптичних 
властивостей, що робить їх дуже корисними для 
створення детекторів інфрачервоного випромі-
нювання середньо- та далекохвильового діапазо-
нів. Однак їх широкому застосуванню пере-
шкоджає нестабільність КРТ з часом, причи-
ною якої є досить сильна різниця атомних радіу-
сів Cd і Hg. Стабільність КРТ можна 
підвищити, замі-нивши Cd, навіть частково, на 
речовину з атомним радіусом, що ближче 
підходить до атомного радіуса Hg. Такою речо-
виною можуть бути, на-приклад, Mn або Zn. 

Незважаючи на перспективність матеріалів 
Hg1-x-yCdxMnyTe (КМРТ) або Hg1-x-yCdxZnyTe 
(КЦРТ), які мають дуже цікаву рису – можли-
вість окремого керування шириною забороне-
ної зони, змінюючи вміст Cd, і магнітних влас-
тивостей, змінюючи концентрацію Mn (КМРТ), 
їх зонні параметри недостатньо вивчені. В першу 
чергу це стосується концентрації власних носіїв 
та їх ефективної маси. 

Оскільки зона провідності та валентна зона в 
цих матеріалах непараболічні, для розрахунку 
концентрації власних носіїв було залучено k-p 
метод [1]. Концентрація електронів розрахову-
валася за формулою: 

∫
∞

η−+
Φ+Φ+

π
=

0

2/12/12/1

)exp(1
)/21()/1(2 dz

z
zzzNn c ,   (1) 

де Nc - ефективна густина станів у зоні провід-
ності, Φ=Eg/kBT - приведена ширина забороне-
ної зони, η=EF/kBT - приведена енергія Фермі, 

 -
змінна інтегрування, kB - постійна Больцмана, 

 - постійна Планка, k - хвильове число. 
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= , P - матричний елемент опера-

тора моменту імпульсу, Еg - ширина забороненої 
зони, m0 - маса вільного електрона, mе - ефек-
тивна маса електрона в кристалі, ∆ - енергетична 
віддаль до відщепленої зони. 

Концентрація дірок розраховувалася за фор-
мулою: 

),(24 2/1

2/3

2

*
Φ+η
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де F1/2(η+Φ)- функція Фермі-Дірака. В обох 
матеріалах зона важких дірок вважалась пара-
болічною. Для КМРТ =0,55m0, ∆=1,08 eV, 

для КЦРТ =0,6m0, ∆=1,00 eV. Впливом зони 
легких дірок нехтували. 

*
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*
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Далі процедура розрахунку була такою. Для 
будь-якого значення складу матеріалів і темпе-
ратури підраховувались значення ширини забо-
роненої зони за формулами (2) з [3] і [4], після 
чого для довільного η розраховувались значення 
n i p з точністю 0,1%, і розв’язувалося рівняння 
електронейтральності для власного напівпровід-
ника. Значення η, при якому n=p, приймалось 
за істинне значення приведеного рівня Фермі, а 
n=p=nі. 

Як відомо, непараболічність енергетичної зо-
ни можна оцінити, визначивши відмінність між 
ефективною масою носіїв заряду, що розрахо-
ванa за формулою (2) і ефективною масою в 
параболічному наближенні: 
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Чим менша різниця між цими розрахунками, тим 
ближче форма енергетичної зони до парабо-
лічної. Оцінки показують, що в даному випадку 
непараболічність зони провідності не перевищує 
30%, отже до даних матеріалів можна застосу-
вати параболічне наближення. 

Для розрахунку ефективної маси електронів у 
випадку сильного виродження нами було вико-
ристано таке співвідношення: 
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Результати проведених розрахунків подано на 
pис.1-4. На рис.1 зображено температурну залеж-
ність концентрації вільних носіїв у КЦРТ в 
порівнянні з результатами роботи [2]. Видно, що 
наші обчислення добре збігаються з результа-
тами роботи [2]. 

На рис.2 подано температурну залежність 
рівня Фермі для КМРТ. Видно, що матеріали 
всіх досліджених складів, крім х=0,14, у=0,03, 
залишаються невиродженими в широкому діапа-
зоні температур. Аналогічний результат отри-
мано мною і для КЦРТ. 

Результати розрахунків ефективної маси в не-
виродженому КЦРТ за формулою (2) наведено 
на рис.3. Як видно, ефективна маса електронів 
біля дна зони провідності лінійна з температурою 
для всіх досліджених складів. Нахил прямих зі  

Рис. 1. Температурна залежність концентрації 
власних носіїв у КЦРТ. 

0

Рис.2. Температурна залежність приведеного рівня 
Фермі для КМРТ. 

збільшенням складу зменшується, тобто існує 
такий склад КЦРТ, при якому зростання ефек-
тивної маси з температурою змінюється змен-
шенням. Такий факт спостерігається і в інших 
твердих розчинах типу КРТ.  

На рис.4 показано складову залежність ефек-
тивної маси електронів КМРТ у випадку сильно-
го виродження при температурі 300 К. Видно, 
що ця залежність має нелінійний характер. Од-
нак у діапазоні складів, що є цікавими для інфра-
червоної техніки, тобто в правій частині графіка, 
залежність майже лінійна. Аналогічна картина 
спостерігається і при азотних температурах, а 
також для КЦРТ. 
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Оскільки, як показали наші дослідження, не-
параболічність енергетичних зон КЦРТ і КМРТ 
невелика, ми маємо право застосувати парабо-
лічне наближення. За допомогою методу най-
менших квадратів нами були отримані вирази 
для концентрації власних носіїв у даних мате-
ріалах. Для обох матеріалів емпірична формула 
має однаковий вигляд: 

3,0

ni(x,y,T)=(А+Вx+Сy+DT(1+x+y))⋅1014× 

×Eg
0,75T1,5exp(-Eg/2kT),                 (6) 

з такими коефіцієнтами 
 А В С D 

HgCdMnTe 6,48 -4,42 -6,54 1,42⋅10-3 

HgCdZnTe 5,84 -4,42 2,87 2,53⋅10-3 

Оцінки показують, що дана формула може за-
стосовуватись у температурних межах 50÷300К 
у широкому діапазоні складів. 

 
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 

1. J.L.Schmit Intrinsic Carrier Concentration of HgCdTe 
as а Function of x and T Using k-p Calculations // 
J.Appl. Phys. - 1970. - 41. - P.2876-2879. 

2. Bazhenov N.A., Andrukhiv A.M., Ivanov-Omskii V.I. 
Carreer Lifetime in ZnCdHgTe: Calculation and Expe-
riment // Infrared Physics. - 1993. - 34. - P.357-364. 

3. Остапов C.Е. Деякі зонні параметри напівпровід-
никового твердого розчину HgCdMnTe // Науко-
вий вісник ЧДУ. Вип. 30: Фізика. - Чернівці: ЧДУ, 
1998. - С.31-35. 

4. Остапов С.Е. Розрахунок зонних параметрів 
твердого розчину HgCdZnTe // Науковий вісник 
ЧДУ. Вип. 32: Фізика. - Чернівці: ЧДУ, 1998. - 
С.164-166. 

Рис. 3. Температурна залежність параболічного 
еквівалента ефективної маси в КЦРТ. 

Рис. 4. Складова залежність ефективної маси елек-
тронів у КМРТ в випадку сильного виродження. 
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АДАПТОВАНА  ДИФУЗІЙНА  МОДЕЛЬ  СРЄЗНЄВСЬКОГО–
МАКСВЕЛА,  ВРАХОВУЮЧА  ЕФЕКТ  ГІББСА–ТОМСОНА  
ДЛЯ  ІЗОТЕРМІЧНОГО  РОСТУ  КРИСТАЛІВ  І  ПЛІВОК 

БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ  ХАЛЬКОГЕНІДІВ  ДРУГОЇ  ГРУПИ 
З  БІНАРНИХ  ДЖЕРЕЛ 

Розглянуто процес росту епітаксійних шарів напівпровідникових сполук і твердих розчинів 
групи А2В6 в ізотермічних умовах на монокристалічних підкладках з дрібнодисперсного порошко-
подібного чи полікристалічного джерела з урахуванням ефекту Гіббса-Томсона. 

Epitaxial film growing process of A2B6 semiconductor compounds and its solutions on monocrys-
tal substrates from powder-like and polycrystal source in isothermal conditions is discussed with tak-
ing into account Gibbs-Tomson effect. 

Моделювання процесів вирощування епітак-
сійних шарів сполук А2В6 з дрібнодисперсних 
порошків на монокристалічній підкладці того ж 
складу, заснованих на ефекті Гіббса-Томсона, 
безумовно має важливе значення у розробці 
технологій одержання тонких епітаксійних моно-
кристалічних плівок і монокристалів, потрібних 
для напівпровідникового матеріалознавства і 
приладобудування. У роботах [3-5] показано, що 
метод вирощування монокристалів і плівок 
складних напівпровідників з парової фази – перс-
пективний. 

Описана у даній роботі модель епітаксії моно-
кристалічної плівки халькогенідів другої групи 
при ізотермічному процесі сублімації на підклад-
ку, є адаптацією відомої моделі випаровування 
і росту крапель у газоподібному середовищі 
Срєзнєвського-Максвела з урахованням ефекту 
Гіббса-Томсона [1,5] і процесу перегонки через 
пароподібну фазу молекул і атомів від крис-
талічних частинок малих розмірів на частинки 
більших розмірів у замкненій ізотермічній систе-
мі. Застосування цього положення показано у 
роботах [2,5] і використано у роботі [3] для тео-
ретичного обгрунтування ізотермічного методу 
вирощування монокристалів групи А4В6 з паро-
вої фази. 

На основі вищевказаних досліджень швид-
кість випаровування окремого кристала дрібно-
дисперсного середовища можна записати як: 

TR
МD

d
dm

*
1

8
ρ

σπρ
=

τ
− ∞ ,                     (1) 

де ρ∞ - густина насиченої пари над плоскою 
поверхнею монокристала, σ, М, ρ1 - відповідно 
коефіцієнт поверхневого натягу, молярна маса і 
густина кристала, D - коефіцієнт дифузії парів 
речовини, R* - газова постійна, Т - температура 
у К, m - маса кристаликів, τ - час. 

Якщо маємо "хмару" кристалічного порошку, 
число кристаликів у ній дорівнює N, то сумарну 
масу речовини, яка випаровується за одиницю 
часу, можна розрахувати за формулою: 

∑
=

∞

ρ

σπρ
=








τ

N

i i
N

TR
MD

d
dm

1 *
1

8
.           (2) 

Виходячи з припущення, що пересичення па-
ри "хмари" кристалічного порошку дорівнює 
середньому пересиченню всіх кристалів, приве-
дених до середнього радіуса r , то число криста-
лів визначиться із співвідношення: 

,
3

3

1

10

r
Rq

N
ρ

=                            (3) 

де q0 - густина порошку, R1 - радіус приведеного 
об'єму загрузки порошку. 

Враховуючи (3), (2) виразимо як 
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Отже, швидкість випаровування у замкненій 
системі при ізотермічному процесі сублімації 
прямо пропорційна масі завантажуваного полі-
дисперсного кристалічного порошку і обернено 
пропорційна кубу середнього радіуса кристаліч-
них частинок. 

Плоска пластина, яка розміщена у замкненій 
системі, в якій знаходиться "хмара" дрібнодис-
персного порошку, аналогічного пластині речо-
вини, буде конденсатором через надмірну кон-
центрацію пари над нею, зумовленою ефектом 
Гіббса-Томсона. Завдяки такому процесу, молеку-
ли речовини, які випаровуються з "хмари" дрібно-
дисперсного порошку, будуть осаджуватися на 
пластині, утворюючи епітаксійну монокриста-
лічну плівку. В ідеальному випадку при рівно-
важному процесі  

яконденсаціннявипаровува 







τ
=








τ d
dm

d
dm    (5) 

і, отже, потік пари через одиницю площі сфери 
замкнутої системи з приведеним радіусом R2 
буде дорівнювати 
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де Sсфери - площа сфери замкненої системи, R2 - 
приведений радіус. 

Оскільки "хмара" кристалічного порошку 
складається з кристаликів різних розмірів, то у 
ній здійснюється перегонка пари з дрібних крис-
талів на великі, внаслідок чого відбувається 
поступове зникнення дрібнокристалічної фракції, 
а отже, збільшення середнього розміру криста-
ликів і зменшення їх числа. Такий процес зумо-
вить зменшення з часом Гіббс-Томсонівського 
пересичення, природно ослабить потік пари до 
пластини і, у кінцевому результаті, приводить до 
зменшення швидкості росту епітаксійної плівки 
аж до його повної зупинки, коли площа епітаксій-
ної плівки зрівняється з площею окремих крис-
талів. Але при цьому ще певну роль буде віді-
гравати кристалографічна орієнтація плівки. 
Досліди по вирощуванню епітаксійних плівок 
багатокомпонентних халькогенідів показали, що 
зменшення з часом швидкості росту плівки від-
бувається за експоненціальним законом: exp(-τ). 
Але у процесі власного росту епітаксійних шарів 
існують інші фактори, які пов'язані безпосеред-

ньо з механізмом росту кристалів, обмежуючих 
швидкість росту епітаксійних плівок [6-8]. 

У вказаних роботах враховується вплив цих 
факторів на величину швидкості росту плівки 
шляхом введення так званого коефіцієнта конден-
сації а, який визначається експериментально. 

Виходячи з викладеного, введемо узагальне-
ний коефіцієнт послаблення з часом швидкості 
кристалізації K, який би враховував зменшення 
з часом, як Гіббс-Томсонівське пересичення, так 
і обмеження швидкості сублімаційного росту, 
зумовлене власне механізмом кристалізації - 

К=exp(-τа),                         (7) 
де τ - час, відрахований від початку ізотерміч-
ного процесу епітаксії, а - коефіцієнт конденсації, 
згідно з [5] дорівнює 10-5. 

Вводячи вираз (7) у рівняння (6), з урахуван-
ням потоку пари до пластини (площа якої Sпл), 
розташованої на межі сфери з радіусом R2, одер-
жимо рівняння приросту маси ∆µ для інтервалу 
часу ∆τ у вигляді: 
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а рівняння приросту товщини епітаксійного шару 
∆h за інтервал часу ∆τ запишеться: 
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Товщина плівки у заданий момент часу визнача-
ється співвідношенням: 

,...
1

21 n
ni

i
in hhhhh ∆++∆+∆=∆= ∑

=

=
   (10) 

де ∆hі - величина приросту плівки за час ∆τ=const 
при безперервно біжучому часі, відрахованому 
від початку процесу епітаксійного росту (τn= 
=n∆τ), n - число постійних інтервалів часу. 

Аналіз розрахунків часового ходу росту епі-
таксійної плівки, виконаних на основі представ-
леної моделі, показав, що на початку процесу 
збільшення товщини епітаксійних шарів іде з 
більшою швидкістю, а потім швидкість росту 
зменшується аж до нехтовно малих значень. 
При цьому, чим більша густина "хмари" криста-
лічного порошку і менший середній розмір його 
частинок, тим більша швидкість приросту тов-
щини плівки і тим повільніше вона спадає, але 
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завжди наближається до нульового значення. 
Отже, при використанні Гіббс-Томсонівського 
ефекта для вирощування епітаксійних плівок 
існує обмеження в отриманні максимальної тов-
щини плівки, якщо не поповнювати дисперсну 
фазу новим порошком. 

На закінчення важливо відзначити, що вико-
ристання вищеописаної моделі ізотермічного 
росту кристалів і плівок багатокомпонентних 
халькогенідів другої групи шляхом переходу 
мікродисперсної речовини у парову фазу і кон-
денсації на підкладку або кристал великого роз-
міру дозволить цілеспрямовано керувати проце-
сами епітаксії у технології одержання тонких 
монокристалічних плівок. 
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КОЛИВНІ  СТАНИ  ВЛАСНИХ  ДЕФЕКТІВ  
У  НАПІВПРОВІДНИКАХ  ГРУПИ  А2В6 

Теоретично досліджено особливості коливного спектра ряду напівпровідників групи А2В6 у 
випадку наявності у них ізольованих катіонних та аніонних вакансій. 

The peculiarities of vibrational spectrum of several А2В6 semiconductors with cation and anion 
vacancies are investigated theoretically. 

Вакансії кристалічної структури визначають 
важливі характеристики напівпровідників і напів-
провідникових приладів. Експериментальні дані, 
як правило, не дозволяють безпосередньо виріз-
нити вакансію серед інших дефектів у кристалі, 
тому для ідентифікації того чи іншого дефекту 
важливою є інформація про його енергетичну 
структуру. У даній роботі теоретично розглянуто 
особливості коливного спектра ряду напівпровід-
ників групи А2В6 у випадку наявності у них ізо-
льованих катіонних і аніонних вакансій. Дослід-
ження виконані методом функцій Гріна, що 
послідовно враховує зумовлений вакансією 
короткодіючий потенціал збурення [1]. Розраху-
нок функцій Гріна проводився у рамках 11-пара-
метричної моделі жорстких іонів, яка забезпечує 
непоганий збіг теоретично розрахованих кривих 
дисперсії фононів з експериментальними даними 
для напівпровідникових сполук групи А2В6 [2,3]. 
Крім того, використання даної моделі дозволило 
вивчити енергетичну структуру вакансій для 
цілого класу напівпровідників.  

Наявність вакансії кристалічної структури 
зумовлює виникнення у фононному спектрі 
кристалу нових коливань, частоти яких лежать 
як у області дозволених (резонансні коливання), 
так і області заборонених частот (локальні ко-
ливання) [1]. Енергія локальних коливань, як 
правило, більша за максимальну енергію фононів 
кристала, а амплітуда таких коливань різко змен-
шується зі збільшенням відстані від домішки. 
Виникнення резонансного коливання приводить 
до перерозподілу густини станів у межах дозво-
лених зон коливного спектра кристала. 

Точкові дефекти з урахуванням зміни маси і 
зміни силових постійних у напівпровідниках зі 

структурою цинкової обманки досліджувались у 
[4,5]. Якщо - збурення, що зумовлене дефек-

том, а - функція Гріна кристала, то нові стани 
визначаються з умови [4]  

V̂
Ĝ

0)}ˆˆRe{det( =− VGI .               (1) 
Рівняння (1) розв'язується у базисі зміщень атомів 
гратки від положення рівноваги. Матриця збу-
рення має ненульові матричні елементи тільки 
у "домішковому" просторі, розмірність якого 
3n×3n, де n - число вузлів гратки кристала, які 
охоплені збуренням. Відповідно, розмірність ви-
значника (1) буде 3×3, якщо враховувати тільки 
зміну маси при утворенні дефекту, і 15×15, якщо 
враховувати також зміни постійних взаємодії А і 
В з чотирма найближчими сусідами. Вважається, 
що постійні А і В змінюються однаково, що до-
зволяє ввести єдиний параметр, який описує цю 
зміну t=(f-f’)/f,  f=A, B. 

Знаходження нулів визначника (1) значно 
спрощується, якщо врахувати симетрію задачі. 
Повне представлення Гdef в 15-мірному просторі 
розбивається на незвідні представлення А1, Е, F1, 
3F2 групи Td: Гdef=А1+Е+F1+3F2. Дані співвідно-
шення задають нам симетрію і кількість коли-
вань, зумовлених точковими дефектами у крис-
талічній структурі типу цинкової обманки. 
Отже, вакансію кристалічної структури будемо 

описувати зміною маси та зміною силових пос-
тійних взаємодії з найближчими сусідами. Зміну 
маси можна врахувати безпосередньо, тоді як 
зміна силових постійних з найближчими сусіда-
ми вважається параметром, у залежності від якого 
досліджувались енергії локалізованих станів та 
їх напівширини. 
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Розв'язки рівняння (1), що мають місце в об-
ласті суцільного коливного спектра кристала, 
визначають енергію резонансних коливань. Утво-
рення резонансного коливання приводить до 
перерозподілу густини станів у межах дозволених 
зон коливного спектра кристала. Резонансні 
коливання, на відміну від локальних, мають кін-
цеву напівширину, яка визначається співвідно-
шенням  

.
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Тут  - функції Гріна кристала, що перетворю-
ються по рядках незвідних представлень Г, які 
входять у Гdef, - спроектована на локальний 
простір дефекту матриця збурення. 

Гg

Гvδ

При розрахунку локалізованих станів, зумов-
лених вакансіями, згідно з (1), (2) необхідно 
вважати, що маса дефекту дорівнює нулю. Розта-
шовані по енергії вище суцільного коливного 
спектра кристала локальні коливання у випадку 
вакансій у напівпровідниках групи А2В6 не вини-
кають. У системах спостерігаються резонансні 
коливання Г1 і Г5 симетрії. Коливання симетрії Г1 
зумовлені тільки коливанням атомів, що оточують 
дефект, і виникають при певному значенні зміни 
силових постійних, тоді як для коливань симетрії 
Г5 немає ніяких обмежень, пов'язаних з t. 

Результати розрахунку резонансних Г1 і Г5 
коливань у випадку катіонної вакансії у CdTe (як 
приклад) представлені на рис.1 у вигляді залеж-
ності енергії коливань від величини зміни сило-
вих постійних. Для інших досліджуваних напів-
провідників енергії коливань при t=0 наведені у 
таблиці 1. Варто відзначити, що до уваги бралися 
коливання, напівширина яких набагато менша 
від максимальної енергії фононів кристала ϖL. 
Катіонні вакансії в усіх напівпровідниках приво-
дять до виникнення резонансного стану в оптич- 

ній області фононного спектра. Розглянемо більш 
детально випадок вакансії у CdTe. З розрахунків 
випливає, що без урахування зміни силових пос-
тійних (t=0) енергія даного резонансного стану 
дорівнює 148 см-1. Коливання лежить в оптичній 
області між двома піками густини станів. Із змі-
ною силових постійних у межах –0,35<t<0,35 
енергія коливання змінюється незначно: від 151 
при t=–0,35 до 144 см-1 при t=0,35, а при |t|>0,35 
коливання зникає. Дослідження інших напів-
провідників дозволяють зробити аналогічні вис-
новки. Енергії Г5 коливань при t=0 відповідно 
дорівнюють: 178 см-1 для ZnTe, 230 см-1 для ZnSe, 
334 см-1 для ZnS. Для ZnTe і ZnS крім цього, 
виникають Г5 коливання в області поперечних 
акустичних коливань (з енергіями 78 см-1 для 
ZnTe і 83 см-1 для ZnS). Для всіх напівпровідни-
ків спостерігається низькочастотне коливання, 
енергія якого менша від енергетичного поло-
ження першого піку відповідної густини станів. 
Однак дане коливання виникає при досить вели-
кій величині параметра t. 

Аніонні вакансії, на відміну від катіонних, не 
дають резонансних Г5 коливань в оптичній об-
ласті фононного спектра. У той же час для всіх 
напівпровідників має місце коливання в області 
поперечних і поздовжніх акустичних коливань. 
Виняток складає тільки ZnS. Відзначимо, що за-
гальна картина локалізованих станів катіонних і 
аніонних вакансій для ZnS відрізняється від такої 
для інших трьох напівпровідників. Це зумовлено 
тим, що співвідношення мас катіона і аніона для 
ZnS більше одиниці, тоді як для CdTe, ZnTe і 
ZnSe – менше. 

Резонансні Г1 коливання у випадку вакансії 
катіона спостерігаються тільки в області поздов-
жніх акустичних коливань, а аніонні вакансії 
приводять до виникнення Г1 коливань в оптичній 
області і в області поперечних акустичних коли-
вань. Виняток знову ж таки складає ZnS, для 
якого ситуація обернена. Відзначимо, що Г1 коли-
вання мають місце, як правило, при |t|>0,35. 

  Tаблиця 1. Енергії резонансних коливань для ряду напівпровідників групи А2В6 (t=0). 
CdTe ZnTe ZnSe ZnS  

с a c a с a с a 
ωГ5

 

(см-1) 

142 
148 
154 

52 
56 

114 
126 
142 

72 
78 

176 
178 
182 

 

130 
141 
175 

 

213 
230 
237 

 

92 
101 
170 
188 
211 
231 
236 

118 
133 
198 
260 
294 
334 
345 

306 
323 
338 
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 Коливні стани власних дефектів в напівпровідниках групи  А2В6 

 
Рис.1. Енергії резонансних коливань, що обумовлені 
катіонними вакансіями в CdTe. Суцільні лінії - Г5 

коливання, пуктирні - Г1 коливання. 
Отже, виконані у роботі дослідження дозво-

лили визначити області можливого виникнення 
у напівпровідниках резонансних коливань, зу-
мовлених вакансіями, а також оцінити зміну 
силових постійних, що супроводжує вакансію. 
Маючи інформацію про характерні енергії лока-
лізованих станів, які лежать у межах суцільного 
коливного спектра кристала, і використовуючи 
виконані у роботі розрахунки, можна зробити 
висновок про наявність вакансії у тому чи іншо-
му напівпровіднику. 
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СТЕНД  ГРАДУЮВАННЯ  ТЕРМОАНЕМОМЕТРІВ 

Запропоновано ротативний стенд градуювання термоанемометрів. Стенд забезпечує можли-
вість градуювання в діапазоні швидкостей від 1 до 11 м/с з похибкою 0,05 м/с. Величина швид-
костей градуювання задається з кроком 1 м/с. 

A rotary device for cooling-power anemometer graduation is proposed. This device provide with 
the possibility to graduate in velocity range from 1 up to 11 m/s with the error of 0,05 m/s. Velocity 
step is 1 m/s. 

Для вимірювання малих і помірних швидко-
стей повітря використовують електричні анемо-
метри, принцип дії яких базується на залежнос-
ті температури тіла, нагрітого вище температу-
ри оточуючого середовища від швидкості набі-
гаючого повітря. Зміна температури буде тим 
більша, чим більша швидкість повітря. Такі 
анемометри потребують попереднього градую-
вання. Традиційна методика градуювання ане-
мометрів передбачає наявність аеродинамічної 
труби та еталонного анемометру. Як правило, 
таким анемометром служить трубка Прандтля 
[1]. Незважаючи на прийняття спеціальних за-
ходів, повітряні потоки, створювані в аеродина-
мічній трубі містять локальні завихрення. Тому 
використання такого методу для градуювання 
малогабаритних швидкодіючих анемометрів 
приводить до значних похибок. З метою змен-
шення похибки градуювання нами використано 
принцип ротації. Для градуювання анемометрів 
пропонується ротативний стенд. Структурна 
схема стенда градуювання наведена на рис.1.  

Механічна частина стенду складається з дви-
гуна та вузла ротацій, конструкція останнього 
наведена на рис.2. 

Тепловий процес, що лежить в основі елек-
тричного способу вимірювання швидкості по-
току повітря анемометром даної конструкції, – 
це вимушена конвекція при зовнішньому обті-
канні повітрям плоскої пластини. Пластина роз-
ташована вздовж повітряного потоку і має ви-
значену довжину. Вона закріплюється на кінці 
штанги, що обертається з певною кутовою швид-
кістю. 

При цьому необхідно врахувати той факт, що 
оточуюче повітря з часом втягується в оберто-

вий рух навколо осі обертання штанги. Тобто 
відносна швидкість обдуву дещо менша від абсо-
лютної швидкості руху пластини. Градуювання 
термоанемометра здійснюється при швидкості 
обтікання повітря в межах 1÷11 м/с. Тепловий 
процес охолодження термоанемометра суттєво 
залежить від того, ламінарним чи турбулентним 
є рух повітря. Перехід від ламінарного до турбу-
лентного руху визначається критичним значен-
ням числа Рейнольдса, яке при повздовжньому 
обтіканні плоскої пластини набувають Rкр= 
=5⋅105  [2]. 

Число Рейнольдса визначають за формулою: 

µ
=

LvRe , 

v, L, µ - характерна для даного потоку швид-
кість, лінійний розмір і кінематична в’язкість 

 

 
Рис.1. Структурна схема стенда. ТПО та схема 
вимірювання його опору (1), джерело живлення (2), 
регулятор обертів (3), двигун (4). 

 

 
Рис.2. Конструкція вузла ротації. Вузол монтажу 
анемометра (1), противага (2), набір рухомих контак-
тів (3), оптопара з відкритим оптичним каналом (4), 
вал вузла ротації (5), штанга (6), диск з отворами (7). 
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відповідно. Для кімнатної температури µ=15× 
×10-6 м2/с [1]. Нами використовувалась пласти-
на довжиною L=0,008 м. Зміна швидкості від 
1 м/с до 11 м/с приводить до зміни числа Рей-
нольдса від 0,53⋅103 до 5,6⋅103. Як видно з роз-
рахунків, є достатній запас швидкості до пере-
ходу в турбулентний режим. З метою зниження 
імовірності переходу до турбулентного режиму 
вузол монтажу термоанемометра 1 виготовляли 
обтічної форми. Для зменшення збурень у повіт-
рі при обертанні штанги 6, її закріплювали не-
симетрично. Плечі штанги статично збалансо-
вані, що знижує вібрацію валу 5. На валу розмі-
щено набір рухомих контактів 3, які призначені 
для ввімкнення в схему градуйованого термо-
анемометру. В якості давача частоти обертання 
використовуємо оптопару з відкритим оптичним 
каналом 4, яка містить лампу розжарення, лінзу 
та фотодіод. Лінза фокусує світловий потік на 
середину товщини отворів диска. Використання 
лінзи в оптопарі дало можливість збільшити чис-
ло отворів, зробивши меншим їх діаметр, отже, 
зменшити фонову засвіченість фотодіода і від-
повідно збільшити амплітуду корисного сигналу. 

Електрична частина приладу містить схему 
вимірювання опору ТПО, схему стабілізації 
обертів двигуна та блок живлення. 

Схема вимірювання опору ТПО представлена 
на рис.3. Схема містить генератор струму, зібра-
ний на операційному підсилювачі D1 та схеми 

порівняння – D2. Змінний опір R5 дає можли-
вість встановлювати нульові покази вольтметра. 

Схема стабілізації обертів двигуна представ-
лена на рис.4. У даній схемі інформативною є 
частота проходження імпульсів. Тому сигнал з 
оптопари підсилений імпульсним підсилювачем 
D1 подається на обмежувач амплітуди VD2, VD3. 
Після нього сигнал детектується VD4. Проінте-
грований RC-ланкою (C1R6) сигнал порівню-
ється з опорним, величина якого змінюється у 
залежності від положення перемикача (S1-S7). 
На операційному підсилювачі D2 виконана схе-
ма порівняння. Складений транзистор VT1,VT2 
забезпечує підсилення вхідного сигналу до рівня, 
який достатній для регулювання частоти обертів 
двигуна. Схема блока живлення наведена на 
рис.5. Блок живлення двополярний і виконаний 
за типовою схемою компенсаційного стабіліза-
тора напруги. Схема захисту від короткого зами-
кання на виході блоку живлення з світловою 
індикацією на світлодіоді VD7(VD13) виконано 
на елементах R2 (R9), VD5(VD11), VT1(VT5). 

На даному стенді проведено градуювання 
термоанемометра з опосередкованим підігрівом. 
Термочутливим елементом служить плівковий 
лінійний термоперетворювач опору (ТПО) [3]. 
Отримані результати корелюють з результата-
ми, отриманими в роботах [2]. Кореляція ре-
зультатів дає можливість стверджувати, що да-
на методика дозволяє градуювати термоанемо-
метри без наявності еталонного анемометра. 

 
 

 
Рис.3. Принципова електрична схема вимірювання опору ТПО. 
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Рис.4. Принципова електрична схема стабілізації обертів двигуна. 

 

 
Рис.5. Принципова електрична схема блока живлення. 
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ЗАХИЩЕНА  РАДІОСИСТЕМА  ПЕРЕДАЧІ  АНАЛОГОВОЇ 
ІНФОРМАЦІЇ 

Запропоновано варіант схемотехнічної розробки системи передачі з цифровою обробкою і 
кодуванням аналогового сигналу для обмеження доступу до інформації. Використання в системі 
двочастотного завадостійкого радіоканалу зв’язку дозволило реалізувати з допомогою запропо-
нованого варіанту схеми захищену передачу інформації частотного діапазону від 20 Гц до 5 кГц 
на відстань до 500 м. 

Schemotechnical solution of the transmitter system with digital treatment and code of analog sig-
nal for the limit use of informatin is proposed. The utilization of the two frequencies at the radio 
communication defended from hindrance are solved to transmit analog signal of the frequency band 
from 20 Hz to 5 kHz on the 500 meter with help proposed schem.  

Питання захисту інформації від втрати її 
внаслідок дії електромагнітних завад у каналах 
зв'язку та від несанкціонованого доступу надзви-
чайно важливе у даний час. Тому актуальною 
залишається проблема розробки радіоелектрон-
них пристроїв для перетворення, кодування, під-
вищення завадостійкості інформації. Одним зі 
шляхів розв'язання даної проблеми є викорис-
тання методики цифрової обробки аналогових 
сигналів. У даній роботі запропоновано варіант 
радіосистеми, яка при використанні десятироз-
рядних аналого-цифрового (АЦП) та цифро-ана-
логового (ЦАП) перетворювачів [1,2] дозволяє 
якісно зашифрувати, передати і відтворити інфор-
маційні сигнали звукового діапазону частот. При 
використанні даної системи в радіомікрофонно-
му варіанті вхідним давачем сигналу може бути 
малошумовий мікрофонний підсилювач [5]. 

Канал зв'язку розроблено на основі передава-
ча, що працює в режимі амплітудної маніпуля-
ції (АМ), супергетеродинного УКХ приймача, та 
схеми цифрової обробки сигналу.  

Принцип дії системи пояснюють функціо-
нальні схеми передаючої (рис.1) та приймальної 
(рис.2) частин. 

При ввімкненні передаючої частини сигнал з 
АЦП у вигляді шістнадцятирозрядного паралель-
ного коду надходить на передавач. Шість розря-
дів визначають захисний код системи і використо-
вуються для синхронізації роботи передаючого 
та приймального вузлів. Десять розрядів є інфор-
маційними, тобто у двійковому коді відобража-
ють результат вибірки аналогового сигналу в АЦП. 

Одержаний паралельний код у цифровій час-
тині передавача з допомогою мультиплексора 
перетворюється в послідовний і використовується 
далі для керування аналоговою частиною. 

Для передачі одержаної послідовності імпуль-
сів в ефір використовуються дві несучі частоти 
радіосигналів f1 і f2, які генеруються двома окре-
мими генераторами G1 та G2. При цьому пряма 
послідовність імпульсів з допомогою діодного 
ключа D1 модулює сигнали несучої частоти гене-
ратора G1. Для модулювання частоти генератора 
G2 використовуються інвертовані сигнали та 
діодний ключ D2. В результаті, на вихідний кас-
кад підсилювача потужності та антену передава-
ча, в залежності від чергування рівнів високої та 
низької напруги послідовності цифрового коду, 
почергово подаються сигнали однієї чи іншої 
несучої частоти. 

Вибір двох несучих частот зумовлений необ-
хідністю підвищення завадостійкості системи. 
Генератори G1 і G2 працюють постійно, тому на 
приймаючій стороні в будь-який момент часу з 
шумів виділятиметься сигнал певної несучої час-
тоти. 

Для узгодження рівнів логічних сигналів, 
одержаних в АЦП мікросхемами на основі комп-
лементарних метал-діелектрик-напівпровідник 
(КМДН) структур з рівнями більш швидкодіючих 
мікросхем транзисторно-транзисторної логіки 
(ТТЛ), сигнал з АЦП на мультиплексор подаєть-
ся через перетворювач рівнів. 

Процес перетворення керується з допомогою 
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Рис.1. Функціональна схема передавача. 
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Рис.2. Функціональна схема приймача. 

дешифратора адресного коду, який приймає 
імпульси від генератора тактової частоти і пере-
творює їх у паралельний двійковий код адреси 
входу мультиплексора. 

Для синхронізації роботи передавача з АЦП 
використовується сигнал, одержаний від поділь-
ника тактової частоти. Коефіцієнт поділу розра-
ховується з урахуванням того, що за один такто-
вий імпульс вибірки аналогового сигналу для 
перетворення його у цифровий код передавач 
повинен забезпечити передачу в ефір шістнадця-
ти розрядів цифрового коду з АЦП. Тобто так-
това частота передавача повинна бути у шістнад-
цять разів вищою за тактову частоту АЦП. 

Одержаний з ефіру сигнал в аналоговій час-
тині приймача (рис.2) виділяється вхідним при-
строєм, підсилюється, перетворюється у сигнал 
проміжної частоти, детектується і у вигляді 
прямокутних імпульсів ТТЛ-рівня приходить на 
вхід демультиплексора. Після перетворення 

послідовності прямих імпульсів у паралельний 
код, десять інформаційних розрядів через пере-
творювачі рівнів ТТЛ у КМДН передають ін-
формацію синхронно з імпульсами керування у 
буферні регістри ЦАП. Сигнал керування форму-
ється в результаті порівняння прямих та інверто-
ваних інформаційних імпульсів. Одержана після 
детектування послідовність інверсних імпульсів 
подається на другий демультиплексор, і далі 
інвертується до прямого коду. Паралельний код 
інвертованих імпульсів порівнюється з кодом 
прямих імпульсів у схемі порівняння і тільки при 
їх збігові у схемі сумування генерується дозво-
ляючий сигнал для запису інформаційної послі-
довності в буферний регістр ЦАП. 

Схема синхронізації роботи приймача та пере-
давача функціонує так. Одержана приймачем з 
ефіру і декодована послідовність прямих імпуль-
сів надходить в схему перевірки коду через 
буферні регістри зсуву. При збігові одержаного 
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коду із заданим кодом у приймачі на виході ком-
паратора одержуємо сигнал, який фіксує інфор-
мацію в буферному регістрі, а також запускає 
дешифратор адресного коду для керування робо-
тою демультиплексорами. 

Після отримання десятого інформаційного 
імпульсу схема вибірки запускає вхідний регістр 
для приймання наступних шести кодових імпуль-
сів синхронізації. Після отримання шістнадцято-
го імпульсу схема вибірки дозволяє перезапис 
коду з вхідного регістру в буферний. При збігові 
одержаного коду із заданим цикл роботи прийма-
ча повторюється. При розбіжності кодів дешиф-
ратор адресного коду демультиплексора зупиня-
ється, і приймання інформації забороняється до 
одержання наступного правильного коду синхро-
нізації. Для якісного цифрового перетворення 
аналогового сигналу, який відповідає розмовній 
мові з верхньою граничною частотою fгр≈5кГц, 
тактова частота АЦП, згідно  з теоремою Котель-
никова, повинна бути не меншою, ніж fт≥2fгр= 
=10 кГц. Тоді, при меандровій шпаруватості 
тактових імпульсів АЦП, їх тривалість станови-
тиме τті=0,5⋅fт=50 мкс, що дорівнює тривалості 
передачі в ефір одного інформаційного 
шістнадцятибітного (n=16) слова. Відповідно 
частота комутації несучих частот передавача 
становить fк=n/τті=320 кГц. Якщо врахувати 
тільки основ-ну гармоніку частоти комутації, 
то її подвоєне значення (2fк=640 кГц) буде 
визначати ширину спектра кожного з АМ 
високочастотних сигналів передавача. Тому 
несучі частоти високочастотних сигналів переда-
вача повинні бути рознесені не менше, ніж на 
640 кГц. Наприклад, для описа-ного радіомік-
рофонного варіанту схеми вибрано f1=40 МГц, 
f2=41 МГц. 

Реальна тривалість комутуючих імпульсів 
становитиме τк≈3мкс. Тому середній час затрим-
ки сигналів у логічних елементах для виклю-
чення хибних перемикань сигналів при їх роз-
повсюдженні в 10-15 елементах повинен бути не 
більше 200 нс. Таким вимогам відповідають інте-
гральні схеми ТТЛ-серії.  

Можливий варіант принципової електричної 
схеми передавача та цифрової частини прийма-
ча наведено на рис.3, 5. 

Перетворювачі логічних рівнів цифрових сиг-
налів виконано на ІС К176ПУ3 (DD1-DD3). 

Проходження інформації з вхідних регістрів 
DІ1-DІ16 інтегрального мультиплексора К155КП1 

(DD4) на вихід Y дозволяється при напрузі низь-
кого рівня на вході Е і залежить від коду на адрес-
них входах вибору А0-А3. 

В якості дешифратора адресного коду А0-А3 
застосовано двійковий лічильник К155ИЕ5 (DD6), 
який працює в режимі перерахунку імпульсів 
тактового генератора на ІС К155ЛА3 (DD5.1-
DD5.2). 

Подільник тактової частоти передавача вико-
нано на ІС типу К155ИЕ5 (DD7) та К155ЛА1 
(DD8). 

Задаючий генератор передавача за схемою з 
кварцовою стабілізацією частоти виконаний на 
транзисторі КТ315 (VT1). Через роздільний кон-
денсатор С4 сигнал несучої частоти подається 
на імпульсний діодний модулятор, реалізований 
у вигляді діодного перемикача. При закритому 
транзисторі VT2 типу КТ361 від'ємна напруга 
на його колекторі закриває діоди VD1 та VD2 і 
відкриває діод VD3. Конденсатор С7 послаблює 
вхідний сигнал, який проходить через закритий 
діод VD1. В результаті загальне послаблення 
сигналу на виході схеми складе біля 60 дБ. При 
відкриванні транзистора VT2 додатня напруга 
відкриває діоди VD1 та VD2, закриває діод VD3 і 
сигнал несучої частоти з генератора подається 
на вихідний каскад. 

Підсилювач потужності передавача виконано 
за схемою з автотрансформаторним зв'язком на 
транзисторі VT3 типу КТ603. 

Схема приймача радіочастотних сигналів f1 
та  f2 наведена на рис.4, і працює так. Прийнятий 
антеною сигнал виділяється контуром L1C2 і 
підводиться до входу активного змішувача на 
мікросхемі DА1 типу К174ПС1. Добротність 
контура, навантаженого вхідним опором змішу-
вача, складає біля 30 одиниць, що забезпечує 
пропускання обох несучих частот (f1=40 МГц, 
f2=41 МГц). Частота гетеродина змішувача стабі-
лізована кварцовим резонатором ZQ3. Коефіці-
єнт шуму мікросхеми К174ПС1 не перевищує 
8 дБ, що забезпечує чутливість аналогової части-
ни приймача не нижче 5 мкВ без застосування 
підсилювача високої частоти. Проміжна частота 
виділяється двоконтурним смуговим фільтром 
на елементах L4C8 та L5C9. Зв’язок між конту-
рами підбором ємності конденсатора С7 уста-
новлено вище критичного, так що при середній 
частоті фільтра 10,7 МГц максимуми його частот-
ної характеристики зсунуті на 1 МГц, і відповіда-
ють проміжним частотам двох несучих коливань. 

Підсилення та детектування сигналів на про-
міжній частоті здійснюється з допомогою мікро- 
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Рис.3. Варіант принципової електричної схеми передавача. 

 
Рис.4. Принципова електрична схема аналогової частини приймача. 

схеми DА2 типу К174УР3. Опорний контур її 
частотного детектора L7C13 настроюється на 
частоту 10,7 МГц. При цьому, в результаті частот-
ного детектування, на 10-му виводі мікросхеми 
встановлюються низький або високий високий 
потенціали (менше чи більше половини напруги 
живлення мікросхеми) в залежності від частоти 
сигналу. Продетектовані сигнали надходять на 

інвертуючий вхід операційного підсилювача DА3 
типу К140УД1А, на якому зібрано компаратор, 
що доводить сигнали до чітких цифрових рівнів. 
Опорна напруга компаратора, вдвічі менша від 
напруги джерела живлення, одержується з допо-
могою подільника на резисторах R2, R3 і підво-
диться до неінвертуючого входу мікросхеми. З 
виходу компаратора цифрові сигнали надходять у  

Науковий вісник Чернівецького університету. 1999. Випуск 50. Фізика.  88



Захищена радіосистема передачі аналогової інформації 

 
Рис. 5. Цифрова частина приймача. 
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цифрову частину приймача. 
Схема цифрової обробки інформації у прий-

мачі складається з дешифраторів-демультиплек-
сорів DD9, DD25 типу К155ИД3, перетворювачів 
ТТЛ-рівнів у рівні КМДН на ІС DD10-DD12 типу 
К564ПУ6, схеми інвертування DD26-DD28 та 
порівняння DD29-DD35 виконаних на елементах 
типу К555ЛН1, К555ЛН2, К155ЛН3, а також схе-
ми синхронізації. 

Виділена аналоговою частиною приймача 
цифрова послідовность надходить на вхід W0 
DD9 і, в залежності від чотирирозрядного коду, 
що подається на входи А0-А3 з дешифратора 
адресного коду схеми синхронізації DD14, роз-
поділяється на виходи 0–15 у вигляді паралель-
ного коду. На вхід W1 подається напруга низь-
кого рівня. Аналогічно на вхід W0 DD25 надхо-
дить послідовність інвертованих імпульсів, тобто 
виділених з другої несучої частоти. Після пере-
творення у паралельний код та інвертування 
одержаний з DD25 інформаційний код порівню-
ється з відповідним кодом з DD9. У результаті 
перевірки на збіг у схемі порівняння DD29-DD35 
на виході DD29.2 буде одержано сигнал дозволу 
передачі десятирозрядного інформаційного коду 
у буферні регістри ЦАП. 

Схема синхронізації складається з вхідних 
(DD15, DD16) та буферних (DD17, DD18) регіст-
рів типу К155ИР1, компаратора (DD19, DD20) - 
К531СП1, схеми кодової вибірки (DD21-DD24) - 
К555ЛИ2, К555ЛИ3, К155ЛА4, тактового генера-
тора (DD13) - К155ЛА3 і дешифратора адресно-
го коду (DD14) - К155ИЕ5. 

Одержаний з ефіру і перетворений до цифро-
вого вигляду повний інформаційний сигнал над-
ходить одночасно як на мультиплексори, так і на 
входи послідовного завантаження вхідних і бу-
ферних регістрів. З буферних регістрів він пода-
ється у вигляді шестирозрядного паралельного 
коду на 4 входи В0-В3 DD19 та 2 входи  В0-В1 
DD20 компаратора. При збігові одержаного коду 
з буферних регістрів із попередньо встановленим 
кодом на відповідних А-входах DD19, DD20, 
компаратор видає сигнал (А=В), який запускає 
дешифратор адресного коду DD14 і фіксує інфор-
мацію на паралельному виході буферних регіст-
рів, блокуючи вхід послідовного завантаження 
DD15, DD17. Схема кодової вибірки зберігає 
такий стан схеми снхронізації протягом наступ-
них десяти тактових імпульсів і, отже, дає дозвіл 
на проходження десяти інформаційних сигналів 

на виходи демультиплексорів. Протягом наступ-
них шести тактових імпульсів схема кодової 
вибірки дозволяє послідовне завантаження коду 
у вхідні регістри та з останнім сигналом переза-
писує одержаний код у буферні регістри та ком-
паратор. При збігові прийнятого коду із встанов-
леним цифрова схема приймача продовжить 
синхронну обробку інформації. У протилежному 
випадку проходження інформації на ЦАП з допо-
могою демультиплексора припиняється до над-
ходження правильної послідовності сигналів у 
схему синхронізації. 

При використанні в системі, описаних в [3,4] 
типів АЦП та ЦАП, можна збільшити кількість 
варіантів захисних кодів від 64 до 1024 за раху-
нок зменшення розрядності квантування анало-
гового сигналу від 10 до 6 при 16-бітній довжині 
інформаційного слова. Таке підвищення ступеня 
захищеності інформації не супроводжується 
помітним погіршенням якості відтворення анало-
гового сигналу [4]. 
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МОДЕЛЮВАННЯ  ЕЛЕКТРОННИХ  МЕРЕЖ  
У  ВУЗЛОВОМУ  КООРДИНАТНОМУ  БАЗИСІ 

Пропонується процедура формування компактних математичних моделей електронних ме-
реж, заступні схеми яких містять нерегулярні компоненти у вузловому координатному базисі. 
Наведено приклад такого моделювання. 

The procedure is proposed for formation of compact mathematical models of the electronics net-
works whose equivalent circuits include irregular components in the nodal coordinate basis. The ex-
ample of such modeling is represented. 

Дослідження властивостей електронних ме-
реж у більшості випадків проводять шляхом їх 
моделювання, зокрема математичним. Ефектив-
ність такого моделювання суттєво залежить від 
складності процедури формування і подальшого 
використання відповідних математичних моде-
лей. В інженерній практиці для розв'язання подіб-
них задач переважно вживають вузловий коор-
динатний базис. При цьому, якщо заступні схеми 
об`єкта дослідження складені тільки з регуляр-
них компонент, то користуються добре відомими 
алгоритмами формування математичних моде-
лей [1] у вигляді:  

UYI ⋅= ,                          (1а) 

Т
B ПYПY ⋅⋅= ,                   (1б) 

де I, U - вектор-стовпці вузлових струмів і на-
пруг, Y - квадратна матриця вузлових провід-
ностей, YB - діагональна матриця провідностей 
регулярних компонент, П - матриця інциденцій, 
ПТ - транспонована матриця П. По суті П і ПТ - 
матрична форма запису законів Кірхгофа для 
струмів і напруг. 

При наявності у заступних схемах компонент, 
що не описуються залежністю (1а), тобто нере-
гулярних компонент, здійснюють або розширен-
ня координатного базису [2], або застосовують 
спеціальні алгоритми формування математичних 
моделей в узагальненому вузловому координат-
ному базисі [3]. Зауважимо, що у першому ви-
падку зростають розміри математичної моделі, а 
в другому - втрачається інформація про окремі 
напруги у схемі, знаходження яких породжує 
нову задачу. 

Авторами цієї роботи пропонується проста 
процедура формування математичних моделей 
електронних мереж, заступні схеми яких містять 
і нерегулярні компоненти у вузловому координат-
ному базисі. 

Для цього вводять допоміжні змінні [4], що 
утворюють відповідний координатний базис, і 
однозначно зв`язані із шуканими напругами схе-
ми. Очевидно, у випадку вузлового координат-
ного базису допоміжні змінні доцільно вибирати 
із множини вузлових напруг. Можливість такого 
підходу випливає з результатів аналізу рівнянь 
Кірхгофа для заступних схем з урахуванням 
нерегулярних компонент. Це приводить до появи 
додаткових стовпців і рядків у П та ПТ, тобто 
до їх модифікацій 
 

 

(2а)
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де ІДС та ІДН - ідеальні джерела струму та на-
пруги, ІТР - ідеальний трансформатор із кое-
фіцієнтом трансформації n, ДСКН і ДСКС - 
джерела струму керовані напругою і струмом з 
параметрами керування g і ν відповідно, ДНКН - 
джерело напруги кероване напругою з парамет-
ром керування µ, h і k - кількість віток і вузлів 
схеми, α, β і γ, δ - номера вузлів схеми, до яких 
підімкнено керуючі (напруги, струми) і керовані 
(джерела струму, напруги) вітки ідеальних еле-
ментів. Зауважимо, що β і γ - перо, а α і δ - дзьоб 
стрілок напруг і струмів. Тобто відповідні стріл-
ки скеровані від β-вузла до α-вузла і від γ-вузла 
до δ-вузла. Такий спосіб стрілкування приведено 
у таблиці 1. Виключаючи залежні рівняння в (2), 
переходимо до матриць Пі та Пu, тобто до коор-
динат допоміжних змінних, в яких формуємо 
кінцеву матричну модель електронної мережі. 
Оскільки у рівняння закону напруг Кірхгофа 
будуть входити й автономні джерела напруги, 
то в якості робочої моделі доцільно вибрати 
розширену матрицю системи [5], добре адапто-
вану до розв`язування систем рівнянь методом 
Гауса. У випадку вузлових координат її нази-
вають V-матрицею [6], і (1б) матиме вигляд  

ui ПYПV ⋅⋅= p ,   (3)  

де YP - діагональна матриця, що несе інформа-
цію про компонентний склад регулярної частини 
заступної схеми і має структуру виду (4). 

.            

(4)

 
При необхідності рівняння (2) можуть бути 

поширені й на інші нерегулярні компоненти за-
ступних схем. 

В якості прикладу наведемо процедуру фор-
мування математичної моделі для схеми, зобра-
женої на рис.1. На схемі вузли позначені циф-
рами у кружках. 

(2б)

Тоді 

 

 
Редукуючи ці матриці, тобто виключаючи 

залежні змінні і враховуючи, що вузол 5 базис-
ний, одержуємо 

 

 
Підставивши одержані матриці в (3) з ура-

хуванням того, що 

, 
знаходимо шукану математичну модель схеми. 
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. 
Розглянутий приклад показує, що в якості 

залежних змінних доцільно вибирати вузлові 
напруги віток струму керування та джерел на-
пруги, а інцидентні їм вузли позначити високи-
ми номерами, найвищий з яких бажано присво-
їти базисному вузлу. Якщо параметр керування 
µ нескінченно великий, то залежними змінними 
можуть бути і вузлові напруги керуючих віток. 
Інші напруги схеми визначають шляхом мно-
ження матриці Πu на вектор напруг, знайдених у 
базисі допоміжних змінних. 

Отже, математичне моделювання електрон-
них мереж у вузловому координатному базисі 
шляхом введення допоміжних змінних у рівняння 
Кірхгофа для регулярної частини заступної схе-
ми дозволяє врахувати її нерегулярні компоненти 
і визначити шукані напруги. Розмір результуючої 
матриці (V-матриці) менший від розміру моделі 
для регулярної частини схеми на число віток 
керуючого струму і джерел напруги. Ця модель 
дає можливість аналізувати роботу електронної 
мережі, а також може бути використана при її 
діагностуванні. 
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Рис. 1. Заступна схема електронної мережі. 

 

Таблиця 1. Ідеальні компоненти заступних схем елек-
тронних мереж. 

Тип  Схема 
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ПРИСТРІЙ  ДЛЯ  СТВОРЕННЯ  СТІЙКИХ  МЕТАЛІЧНИХ 
КОНТАКТІВ  У  НАПІВПРОВІДНИКОВИХ  ПРИЛАДАХ  

ЗА  ДОПОМОГОЮ  ЕЛЕКТРОЛІЗУ 

Побудовано та опробовано пристрій для проведення електролізу в умовах короткочасних 
імпульсів напруги різної форми, амплітуди, протяжності в часі, шпаруватості а також різної 
початкової напруги. Аналіз роботи приладу показав його повну відповідність умовам прове-
дення електролізу в імпульсному режимі. 

The device for carring out electrolysis in the conditions of short-term voltage impulses of different 
shape, amplitude, durance and also of different initial voltage was created and examined. The analysis 
of device work shows that the device fully satisfies the necessary requirements for electrolysis in 
short-term impulse regime. 

Однією з актуальних проблем сучасної мікро-
електронної промисловості є виготовлення на-
дійних, "малошумлячих" контактів у транзис-
торних, тиристорних та інших приладах, фото-
електонних пристроях, різного типу сенсорах, 
особливо у випадках, коли контакти повинні 
витримувати багаторазові комунітаційні наван-
таження. Такі контакти виготовляють звичайно 
напиленням у вакуумі чи хімічним осадженням 
шарів різних металів або сплавів. Вони меха-
нічно недостатньо стійкі в експлуатації, тому у 
багатьох випадках їх виготовляють шляхом 
електролізу. Таким способом наносять тверді по-
криття з металів і сплавів високої електропро-
відності, до складу яких входять золото, мідь, 
нікель, кадмій та інші елементи. Цим методам 
одержання металічних покрить присвячена ос-
новна маса досліджень [1]. 

Значно меншу увагу приділено електролізу з 
використанням струму з періодично змінним 
напрямком [2], що зумовлює періодичну зміну 
процесів відновлення й окислення на електро-
дах. Для електролітичного виділення металів на 
електроді час його катодної поляризації завжди 
повинен бути суттєво більшим від часу, коли 
електрод набуває позитивного потенціалу. При 
цьому металічний осад утворюється на елек-
троді, коли він катод, а протягом проміжку часу, 
коли він анод, осад частково розчиняється. 

Проведення електролізу за допомогою стру-
му змінного напрямку має ряд суттєвих переваг 
перед електролізом на постійному струмі. Він 

дозволяє підвищувати катодну густину струму, 
що рівноцінно прискоренню виділення металу на 
електроді з одночасним уникненням утворення 
порошкоподібного осаду і пасивації аноду. Цей 
різновид електролізу дозволяє одержати гладкі 
та блискучі металічні покриття, поліпшити їх 
мікроструктуру, адгезію, зовнішній вигляд, ме-
ханічні властивості, зменшити їх пористість [3]. 

Незважаючи на вказані вище переваги елек-
тролізу за допомогою струму, який періодично 
змінює свій напрямок, надається мало уваги в 
науковій літературі. Він мало використовується 
для електролітичного, одночасного виділення 
двох або кількох металів з утворенням сплаву 
на електроді.  

Проведення електролізу в умовах коротко-
часних імпульсів напруги різної форми, ампліту-
ди, протяжності в часі та шпаруватості, а також 
різної початкової напруги, вивчено дуже мало, 
незважаючи на те, що цей метод обіцяє значне 
поліпшення якості металічних покрить і може 
бути використаний для отримання методом елек-
тролізу надійних, "малошумлячих" контактів. 

При дії постійної напруги на електроді послі-
довно виділяються метали в порядку зменшення 
їх нормальних електродних потенціалів (див. 
таблицю 1). При використанні короткочасних 
достатніх за напругою імпульсів відбувається 
одночасний розряд іонів декількох металів навіть 
з різними величинами потенціалів їх виділення. 
У цьому випадку в електролізі беруть участь 
тільки іони з приелектродного шару, тому що 
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процес дифузії, як дуже повільний, майже не 
постачає нових іонів у приелектродний шар. 
Тому на електроді утворюється сплав металів 
тих іонів, які були присутні в приелектродному 
шарі. Цей прийом можна використати для одер-
жання різноманітних сплавів. 

Для проведення електролізу в імпульсному 
режимі використовують різні генератори імпуль-
сів напруги прямокутної форми [2], але біль-
шість з них працює або недостатньо стабільно, 
або імпульси, які вони генерують, мають недос-
татньо чітку прямокутну форму, або вони недос-
татньо потужні. 

Приладів для проведення такого типу електро-
лізу промисловість не випускала і не випускає. 

У нашій роботі описано побудований прилад, 
який дозволяє одержати імпульсну напругу, яка 
може поляризувати електролітичну комірку в 
широких межах катодного й анодного проміжків 
часу, а також регулювати величину амплітуди 
густини імпульсів струму, їх шпаруватість і по-
чаткову величину потенціалу електрода. 

Принцип роботи приладу, схема якого зобра-
жена на рис.1, такий. Генератор імпульсів три-
кутної форми Г, зібрано на трьох логічних еле-
ментах із введенням додатнього зворотного зв'яз-
ку. В нього є можливість регулювання величини 
періоду коливань Т (рис.2б).  

Напруга трикутної форми з виходу генератора 
подається на вхід компаратора КОМП (рис.1). 
Регулюючи поріг спрацювання останнього, змі-
нюють тривалості імпульсів на його виході, 
тобто регулюють проміжки часу τ2. Величина τ1 
визначається різницею τ1=Т-τ2. Зміна в часі 
вихідної напруги компаратора зображена на 
рис.2б. 

Вихідна напруга компаратора через регулятор 
А, що надає можливість змінювати амплітуду 
вихідної напруги приладу, подається на вхід по-
тужного операційного підсилювача ОП. У при-
ладі використано підсилювач TDA1514 фірми 
"Philips", що дозволяє одержати вихідний струм 
величиною до 6 А. Змінюючи напругу потен-
ціометром П на інвертуючому вході ОП, можна  

τ1

Г 
ОП КОМП

К А 

+ 
τ2 R3 - + 

П 

Рис.1. Схема приладу для проведення електролізу: Г - генератор імпульсів трикутної форми, КОМП - компара-
тор, А - регулятор зміни амплітуди вихідної напруги, ОП - операційний підсилювач TDA1514 фірми "Philips", П - 
потенціометр, К - електролітична комірка, R3 - резистор. 

Таблиця 1. Нормальні електродні потенціали Е0 по від-
ношенню до потенціалу нормального водневого елек-
трода при 25°С. 
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UГ

U Електродний процес Е0, В 
Ag+ + e–  = Ag0 +0,799 

Cu2+ + 2e– = Cu0 +0,337 
Bi3+ + 3e– = Bi0 +0,215 
2H+ + 2e– = H2 0,000 
Pb2+ + 2e– = Pb0 –0,126 
Sn2+ + 2e– = Sn0 –0,136 
Ni2+ + 2e– = Ni0 –0,250 
In3+ + 3e– = In0 –0,330 

Cd2+ + 2e– = Cd0 –0,403 
Zn2+ + 2e– = Zn0 –0,763 

Рис.2. Напруга з виходу генератора Г (а), зміна в 
часі вихідної напруги компаратора КОМП (б). 

0 
τ1 

а) 

t U, B
+1

t 
τ2 A

б) -3 
T 
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змінювати початкову напругу вихідного сигналу 
приладу в межах  –3÷1 В (рис.2б).Це дозволяє 
виділяти на електроді під час електролізу різні 
метали, кожний з яких має певний потенціал 
виділення. Отже, змінюючи величину від'єм-
ного потенціалу електрода, одержують можли-
вість змінювати якісний склад металічного осаду. 
Товщина шару виділеного металу тим більша, 
чим більший проміжок часу τ1, тобто товщина 
пропорційна часові протікання катодного про-
цесу. Величина потенціалу електрода на про-
тязі часу τ2 дозволяє уникнути утворення неба-
жаного аморфного або порошкоподібного осаду 
на електроді. 

У схемотехніці приладу, послідовно з комір-
кою К, введено резистор R3, напруга з якого по-
дається на інвертуючий вхід ОП. Так здійсню-
ється від'ємний зворотній зв'язок. Це дозволяє 
максимально зменшити спотворення форми на-
пруги на комірці під час електролізу. 

Аналіз роботи приладу показав його повну 
відповідність умовам проведення електролізу в 
імпульсному режимі. 
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КОЕФІЦІЄНТ  ШУМУ  ТА  ЧУТЛИВІСТЬ   
АВТОДИННОГО  СПІН-ДЕТЕКТОРА 

На основі малосигнальної еквівалентної схеми розраховано коефіцієнт шуму та чутливість 
автодинного спін-детектора, побудованого на двотактному витоковому повторювачі напруги. 
При оптимальних значеннях амплітуди коливань, добротності контуру та частоти модуляції 
досягається найкраще співвідношення сигнал/шум, при якому коефіцієнт шуму складає 5,6 дБ. 

The noise factor and sensitivity of marginal oscillator spin-detector, designed on the two-stroke 
source follower of voltage, are calculated by the low-signal scheme. The least value of the noise fac-
tor, which makes 5,6 dB, is achieved for optimal values of the oscillation amplitude, Q-factor of 
oscillatory outline and modulation frequency. 

Автогенераторні датчики сигналів - автодини 
мають досить широке розповсюдження в експе-
риментальній техніці стаціонарної радіоспектро-
скопії, зокрема ЯМР та ЯКР. Причина полягає у 
тому, що ці пристрої мають відносно просту 
схемотехніку та можливість проведення темпера-
турних досліджень у широкому температурному 
інтервалі, включаючи область рідкого гелію. 
Автодини, а також інші радіотехнічні пристрої, 
характеристики яких зорієнтовано на спостере-
ження резонансних сигналів ядерних або елек-
тронних магнітних моментів, у технічній літе-
ратурі прийнято називати спін-детекторами. У 
роботі [1] був запропонований такий пристрій, 
побудований на двох витокових повторювачах 
напруги високої частоти (ВЧ), що працюють у 
протифазі. Симетрія електричної схеми відносно 
заземлення та шин живлення дозволила у знач-
ній мірі послабити вплив зовнішніх завад на 
роботу цього пристрою. Особливо це відчутно 
при проведенні низькотемпературних дослід-
жень, де присутні сильні акустичні завади. Ме-
тою даної роботи є аналіз модифікованої схеми 
автодинного спін-детектора, розрахунок коефі-
цієнта шуму і чутливості. У літературі практично 
відсутні дані з подібних досліджень. Для визна-
чення шумів схема автодинного генератора на 
основі "ємнісної триточки" була замінена мало-
сигнальною еквівалентною схемою [2], яка по-
казана на рис.1. 

Коливальний контур складається з паралель-
ного резонансного LC-кола з еквівалентною па-
ралельною провідністю G0 і пов’язаним з нею 

шумом і0. Додаткова провідність ∆G відповідає 
ЯМР-поглинанню. Вхідне коло складається з 
елементів, які шунтують коливальний контур. 
Ємнісні частини їхніх повних провідностей вхо-
дять у величину С, тоді як частини, пов’язані з 
активними опорами, входять у Gi. 

Генератор струму вхідних шумів іі повинен 
утворюватись з відповідної квадратичної комбі-
нації теплових шумів усіх шунтуючих елементів. 
Послідовно ввімкнений генератор шумових на-
пруг vn відповідає дробовому шуму, віднесеному 
до входу. Для аналізу шумів вхідного кола зруч-
но замінити активні прилади їхніми малосиг-
нальними еквівалентними схемами [3]. При ви-
значенні загальних значень теплових і дробових 
шумів вхідного кола необхідно врахувати взаєм-
ну кореляцію шумів паралельно ввімкнених 
транзисторів. Коло зворотного зв’язку (ЗЗ) скла-
дається з генератора Gmv1 та активної частини 
еквівалентної повної провідності ЗЗ Gj, ємнісна 
частина якої входить у С. 

При аналізі даної схеми застосована модель, 
запропонована у роботі [2], завдяки якій визна-
чено коефіцієнт шуму FN: 

== )(/)( 0м fSfSF coiliN 3,63 (або 5,59 дБ), 

де Si(fм)=1,084⋅10-15 Вт/Гц - повна спектральна 
густина вхідних шумів на частоті модуляції 
fм=200 Гц; Scoil(f0)=2,989⋅ 10-16 Вт/Гц - спект-
ральна густина безпосередніх шумів котушки 
на несучій частоті f0=14,8 МГц. 
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1 2 3 

Рис.1. Еквівалентна схема автодинного детектора у малосигнальному режимі: 1 - коливальний контур, 2 - вхідне 
коло, 3 - зворотний зв’язок. 

Також була розрахована чутливість автодин-
ного спін-детектора за методикою роботи [2]: 

FN, дБ

[ ] 2
1

0
2

0м )()()/( fSfSEL inins α+ω=χ ′′ , 

де ωм=2πfм=2π⋅200=1257 c-1 - кутова частота 
модуляції, L=1,3⋅10-6 Гн - величина індуктивності 
коливального контура, Е=270 мВ - амплітуда ВЧ 
коливань, Sin(f0)=2,698⋅10-12 Вт/Гц - спектральна 
густина джерела шуму in=i0+ii на несучій часто-
ті, α=6,67⋅10-3 - коефіцієнт нелінійності залеж-
ності струму стоку від напруги "затвор-витік" 
польового транзистора, Sin(f0)=7, 619⋅10-25 Вт/Гц - 
спектральна густина джерела дробового шуму 
vn на несучій частоті. Тоді чутливість схеми 
складатиме величину =χ ′′s 9,97⋅10-9. 

У процесі дослідження схеми визначена за-
лежність коефіцієнта шуму Fn від амплітуди ВЧ 
коливань Е (рис.2) при різних значеннях доб-
ротності коливального контуру. Цю залежність 
отримано за допомогою зміни провідності Gi 
при частоті несучих коливань f0=14,8МГц. Також 
знята залежність чутливості  від частоти мо-
дуляції fм при різних амплітудах ВЧ коливань Е 
(рис.3). Графік отримано при частоті несучих 
коливань f0=14,8 МГц і добротності коливального 
контуру Q=95. В порівнянні із залежністю роботи 
[2] існує зниження чутливості на низьких часто-
тах завдяки незначному вкладу величини шуму 
типу 1/f польових транзисторів у порівнянні з 
радіолампами. Експериментальне дослідження 
автодинного спін-детектора показало, що най-
краще співвідношення сигнал/шум спектрів ЯМР 
досягається при коефіцієнті шуму FN=5,6 дБ і 
таких параметрах пристрою: амплітуді ВЧ коли-
вань Е=270 мВ, добротності коливального кон-
туру Q=95, частоті модуляції fм=230 Гц, що не-
погано узгоджується з розрахунковими даними. 

sχ ′′

 

Рис.2. Залежність коефіцієнта шуму від рівня високо-
частотної напруги Е. 

Рис.3. Залежність чутливості спін-детектора від час-
тоти модуляції fм. 
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АНАЛОГ  ДОСЛІДУ  МАЙКЕЛЬСОНА  
БЕЗ  ЗУСТРІЧНИХ  РУХІВ  СВІТЛОВИХ  ХВИЛЬ 

Пропонується аналог досліду Майкельсона, в якому немає протинаправлених рухів світла і 
який завдяки цьому є дослідом для з’ясування, чи не з причини взаємодії зустрічних світлових 
хвиль дослід Майкельсона дає нульовий результат. 

The analog of Michelson experiment is proposed where there are no light waves countermove-
ments and which is due to that fact an experiment for clearing up whether the light waves counter-
movements interactions are responsible for the zero result of Michelson experiment. 

У попередній роботі [1] йшлося про те, що 
сукупний результат трьох відомих дослідів – 
Майкельсона, Саньяка і Майкельсона–Гейла 
засвідчує здійснення у дослідах не релятивіст-
ської, а галілеївської (класичної) кінематики. Ви-
никає запитання, на якому наголошуємо вже у 
цій роботі: чому того класичного здійснення не 
видно з позиції одного досліду Майкельсона? 
Шукаючи відповідь на це запитання, варто звер-
нути увагу на таку обставину.  

Як відомо із сучасних досліджень, пов’язаних 
з удосконаленням оптичних гіроскопів, зустрічні 
світлові хвилі у матеріальному середовищі взає-
модіють між собою, обмінюючись енергіями 
(див., наприклад, [2, с.415]). Щось подібне може 
відбуватись і у досліді Майкельсона, знищуючи 
очікуваний класичний ефект. Тобто світлові хви-
лі, що йдуть назустріч одна одній у напівпрозо-
рому дзеркалі, у його компенсуючій пластинці 
(та і в інших матеріальних складових простору 
досліду) можуть взаємодіяти одна з одною шля-
хом взаємодії кожної з них з матеріальним сере-
довищем і у результаті цього – втрачати здат-
ність зберігати повну різницю фаз, яку дає кла-
сична кінематика. Інакше кажучи, може мати 
місце таке явище: у межах другого порядку різ-
ниця фаз зустрічних світлових хвиль з причини 
їх взаємодії розмивається і усереднюється, тому 
зміну різниці фаз у цих межах неможливо спос-
терігати. А це означає, що неможливо у назва-
них межах отримати зміщення інтерференційної 
картини навіть при здійсненні класичної кіне-
матики. 

Ось таким може бути явище у досліді Май-

кельсона, здатне приводити до нульового резуль-
тату і коли справедливою є класична кінема-
тика. 

Для перевірки цього припущення пропону-
ється аналог досліду Майкельсона, в якому нема 
зустрічних рухів світлових хвиль на спільному 
шляху у матеріальному середовищі. Зрозуміло, 
що перевірка з потрібним для неї результатом 
можлива лише за умови, коли взаємодія світло-
вих хвиль з описаними наслідками відбувається 
тільки у випадку зустрічних хвиль, і її немає (або 
не приводить до подібних наслідків) у випадку 
хвиль в одному напрямку. Якщо б взаємодія 
хвиль з описаними наслідками відбувалась і в 
останньому випадку, то результат запропонова-
ного досліду, безумовно, був би нульовим. Пере-
ходимо до викладу нашого досліду. 

Уявімо собі всім добре відомий двопромене-
вий інтерферометр Релея [2, с.248], у якого два 
промені від спільного джерела йдуть в одному 
напрямку паралельними каналами К1 і К2 і після 
цього сходяться для інтерференції. Інтерферен-
ційна картина буде залежати не тільки від того, 
що у каналах різні оптичні середовища з показ-
никами заломлення відповідно n1 і n2, а ще і від 
того, що інтерферометр рухається (разом з Зем-
лею) у світовому просторі (на цю залежність 
вказує сукупний результат трьох вище згаданих 
дослідів). Нехай інтерферометр рухається у прос-
торі так, що світлові шляхи у каналах К1 і К2 
паралельні шляхові руху інтерферометра. У ви-
падку, коли напрямки руху світла та інтерферо-
метра збігаються, швидкості світлових хвиль 
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скрізь канали К1 і К2 по відношенню до каналів 
(до системи відліку, зв’язаної з приладом) визна-
чаться як 

1c′=(c/n1) – (v/ )  і  =(c/n2) – (v/ ),   (1) 2
1n 2c′ 2

2n

а у випадку, коли ці напрямки протилежні – як  

1c ′′ =(c/n1) + (v/ )  і  =(c/n2) + (v/ )   (2) 2
1n 2c ′′ 2

2n

(див., наприклад, [3,с.444]); c – швидкість світла 
у вакуумі, v – швидкість руху інтерферометра у 
світовому просторі. 

Проміжки часу, за які світло пройде канали 
К1 і К2, де кожен із них має довжину l, відпо-
відно будуть: 

1t′ =l/ c =(l/c)[n1+(v/c) – (v2/c2n1)],      (3) 1′

2t′ =l/ c =(l/c)[n2+(v/c) – (v2/c2n2)]       (4) 2′

− у випадку, коли інтерферометр і світлові хвилі 
рухаються в одному напрямку, і 

1t ′′ =l/ =(l/c)[n1 – (v/c) + (v2/c2n1)],    (5) 1c ′′

2t ′′ =l/ =(l/c)[n2 – (v/c) + (v2/c2n2)]     (6) 2c ′′

− у випадку, коли прилад і світло рухаються у 
протилежних напрямках (розрахунки зроблено з 
точністю до врахування другого порядку вели-
чини v/c при умові, що c>>v). Різниці цих про-
міжків часу складають: 

∆t′= t − t =(l/c){(n1 – n2) – 1′ 2′

– (v2/c2)[(1/n1) – (1/n2)]},               (7) 

∆t″= − =(l/c){(n1 – n2) + 1t ′′ 2t ′′

+ (v2/c2)[(1/n1) – (1/n2)]}.               (8) 

Різниця між (7) і (8), очевидно, покаже нам, на-
скільки зміняться відповідні запізнення світло-
вих хвиль, якщо прилад з джерелом світла по-
вернути на 180°. Ось ця різниця: 

∆t=∆t′−∆t″=(2l/c)(v2/c2)[(n1 – n2)/n1n2].    (9) 

Розділивши запізнення (9) на період світло-
вих хвиль T=λ/c (λ − довжина хвилі), знайдемо 
число смуг ∆N, на яке зміститься інтерферен-
ційна картина, якщо інтерферометр повернути 
на 180°: 

∆N=(2l/λ)(v2/c2)[(n1 – n2)/n1n2].      (10) 
При цьому, якщо канал К1 збудувати з квар-

цового волокна (n1=1,5) довжиною l=103 см, а 
канал К2 є шляхом у повітрі (n2=1), то, корис-
туючись світлом з довжиною хвилі λ=6⋅10−5 см, 
будемо мати ∆N=0,11. 

Отже, підсумовуючи розглянуте і спираючись 
на аргументи попередньої роботи [1], ми прихо-
димо до такого висновку. 

Підтвердження у запропонованому досліді 
зміщення (10) означало би, що нульовий резуль-
тат досліду Майкельсона є результатом взаємодії 
зустрічних хвиль. Не підтвердження вказувало 
би на те, що, можливо, взаємодіють між собою з 
наслідком втрати певної долі різниці фаз не 
тільки зустрічні світлові хвилі, а і ті, які йдуть 
по спільному шляху в одному напрямку. 
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ПРО  ОДНУ  З  ОСОБЛИВОСТЕЙ   
АБСОЛЮТНО  ПРУЖНОГО  ЗІТКНЕННЯ  ДВОХ  ТІЛ 

Показано, що для будь-якого абсолютно пружного зіткнення двох тіл можна знайти інер-
ційну систему відліку, у якій це зіткнення відбувається без передачі енергії від одного тіла до 
іншого. У цій системі кожне з тіл у ході зіткнення здійснює відбивання від іншого тіла, як від 
плоскої масивної поверхні, зберігаючи при цьому величину своєї швидкості і змінюючи її на-
прям на протилежний так, що кут відбивання дорівнює куту падіння. 

It is shown that for any absolutely elastic collision of two bodies it is possible to find inertial refer-
ence frame where this collision takes place without energy transfer from one body to another. Each of 
the bodies in this system during the collision performs reflection from the other body just as from 
plain massive surface preserving at the same time velocity value and changing its direction to opposite 
so that reflection angle is egual to incidence angle. 

У роботі [1] показано, що для будь-якого аб-
солютно пружного зіткнення двох тіл має місце 
закон збереження відносної швидкості, який 
полягає в тому, що після зіткнення тіла віддаля-
ються одне від одного з тією ж швидкістю, з 
якою вони наближались одне до одного перед 
зіткненням. 

Ми ж зупинимося ще на одній особливості 
абсолютно пружного зіткнення двох тіл, роз-
криття якої стало можливим завдяки появі но-
вого закону. 

Почнемо з одномірного абсолютно пружного 
зіткнення двох тіл, для якого закон збереження 
відносної швидкості записується у вигляді: 

r )( 2121 vvvv ′−′−=−
rrr ,                  (1) 

де 1vr  та 2vr - швидкості першого та другого тіла 
до зіткнення; 1v ′r  та 2v ′r  - їх швидкості після 
зіткнення. 

Відразу зауважимо, що нас будуть цікавити 
лише принципові моменти. Тому у своїх мірку-
ваннях ми виходитимо з того, що в обох тіл 
ідеально гладка кульова поверхня й однорідне 
внутрішнє середовище. 

З (1) видно, що після центрального абсолют-
но пружного зіткнення двох тіл зберігається ве-
личина їх відносної швидкості, а її знак міняєть-
ся на протилежний. 

Однак з більшості задач на одномірне абсо-
лютно пружне зіткнення відомо, що в резуль-
таті зіткнення відбуваються певні зміни зі швид-
костями кожного з тіл. У зв’язку з цим виникає 

питання, як на фоні таких змін можна забезпе-
чити виконання (1). 

Чисто логічними міркуваннями легко дійти 
до висновку, що це можливо лише в трьох ви-
падках: 
а) коли швидкість кожного з тіл після зіткнення 
зростає на одну і ту ж величину. Тоді  

vvv rrr
∆+=′ 11      і    v vv rrr

∆+=′ 22 ; 

б) коли швидкість кожного з тіл після зіткнення 
зменшується на одну і ту ж величину. Тоді 

vvv rrr
∆−=′ 11      і     vvv rrr

∆−=′ 22 ; 

в) коли швидкість кожного з тіл після зіткнення 
не міняється за величиною, а міняється на проти-
лежний лише її напрям. Тоді  

11 vv rr
−=′     і    22 vv rr

−=′ .               (2) 

Оскільки результат зіткнення повинен задо-
вільняти ще і закон збереження імпульсу 

22112211 vmvmvmvm ′+′=+
rrrr ,            (3) 

де  та – маси першого та другого тіла, то 
очевидно, що лише варіант (в) може погодити (1) 
та (3) при будь-яких співвідношеннях  та . 

1m 2m

1m 2m
Отже, розглянувши закон збереження віднос-

ної швидкості у поєднанні з законом збережен-
ня імпульсу, ми прийшли до висновку, що в ре-
зультаті центрального абсолютно пружного зітк-
нення двох тіл повинна зберігатись величина 
швидкості кожного з них, а напрям їх руху має 
стати протилежним. 
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Сам по собі цей висновок не тільки не є оче-
видним, а навіть навпаки, складається враження, 
що більшість задач на абсолютно пружне зітк-
нення містять переконливі докази його помил-
ковості. 

Щоб розібратись у ситуації, зупинимося на 
найвідомішому з прикладів центрального абсо-
лютно пружного зіткнення, в якому кулька, що 
рухається в деякій системі відліку (система А) 
зліва направо зі швидкістю  ударяє нерухому 
кульку такої ж маси і в результаті перша кулька 
зупиняється, а друга набуває тієї швидкості, з 
якою рухалась перша кулька до зіткнення. 

v

Як бачимо, у системі А обидві кульки після 
зіткнення дійсно не зберегли тих швидкостей, 
які в них були до зіткнення. 

І все ж, у цьому прикладі немає протиріччя з 
нашим висновком. Адже величина швидкості 
кожного з тіл не є інваріантом. Тому зроблений 
висновок стосується не всіх інерціальних сис-
тем відліку, а лише однієї, яка в чомусь є особ-
ливою. Для наведеного вище прикладу таку 
систему легко знайти, адже його розгляд у цій 
системі теж добре відомий ще з шкільних підруч-
ників. Ця система (система B) рухається віднос-
но системи A зліва направо зі швидкістю . У 
системі B обидві кульки до зіткнення рухаються 
назустріч одна одній з однаковою швидкістю 

, на протязі всього зіткнення вони не зміню-
ють своєї координати, а після зіткнення кожна з 
кульок рухається у зворотньому напрямі з тією ж 
швидкістю . 

2/v

2/v

2/v
Як бачимо, система B дійсно є тією системою 

відліку, в якій для даного зіткнення зберігаєть-
ся як величина відносної швидкості, так і вели-
чини швидкостей кожної з кульок. У всіх інших 
системах відліку швидкості кульок зберігатись 
вже не будуть. Система А якраз і є однією з без-
лічі таких систем. 

Чим же відрізняється система B від інших 
систем відліку? Легко переконатись, що лише в 
системі B імпульси обох кульок до зіткнення, 
після зіткнення і у будь-який момент зіткнення 
є рівними за величиною і протилежними за на-
прямом. Ця обставина приводить до того, що на 
протязі всього зіткнення точка дотику обох ку-
льок у системі B є нерухомою. 

Розглянутий приклад наводить на думку, що 
і для будь-якого іншого одномірного абсолютно 
пружного зіткнення повинна існувати така ж 
особлива система відліку (система A0), у якій 
обидва тіла після зіткнення зберігатимуть вели-

чини своїх швидкостей. Ця система може бути 
знайдена за тією ж ознакою, яка відрізняла сис-
тему B від усіх інших систем відліку: вона по-
винна бути нерухомою відносно точки дотику 
обох тіл під час зіткнення. 

Уявімо собі, що вісь абсцис системи A0 орієн-
тована у напрямі лінії, що з’єднує центри обох 
тіл, а початок координат системи A0 зв’язаний з 
тією точкою на цій лінії, у якій відбувається до-
тик обох тіл під час зіткнення. При такій орієн-
тації швидкість wr  системи A0 відносно системи 
(система A1), у якій задані швидкості 1vr , 2vr , 1v ′r  
та 2v ′r , що фігурують у рівнянні (1), легко знай-
ти з закону збереження імпульсу для того мо-
менту, коли стадія стиснення вже закінчилась, а 
стадія відновлення недеформованого стану (ста-
дія розтиснення) ще не почалась і обидва тіла 
рухаються в A1 разом. Цьому моментові в A0 
передувала стадія стиснення обох тіл, для якої 
характерна зміна імпульсу першого тіла від 11um r  
до 0, а другого – від 22um r  до 0, де 1ur  та 2ur  - 
швидкості обох тіл в A0 до зіткнення. 

Звідси: 
2211 umum rr

−= .                        (4) 

При цьому, згідно з галілеївським перетво-
ренням швидкостей 

wvu rrr
−= 11 ,                           (5) 

wvu rrr
−= 22 .                          (6) 

З (4), (5) та (6) маємо: 

21
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Зауважимо, між іншим, що хоча система A0 
рухається відносно A1 з тією ж швидкістю wr , що 
і система, яка зв’язана з спільним центром мас 
обох тіл, для якого відомий закон збереження 
його швидкості [2], але для випадку 2m1m ≠  це 
дещо різні системи відліку, у яких зміщені по-
чатки координат. 

Оскільки закон збереження імпульсу викону-
ється і на стадії розтиснення, для якої характер-
на зміна імпульсу першого тіла від 0 до 11um ′r , а 
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Про  одну  з  особливостей  абсолютно  пружного  зіткнення  двох  тіл  

другого – від 0 до 22um ′r , то швидкість wr  можна 
одержати не тільки з (4), але й з співвідношення 

11um =′
r

vu rr ′=′ 11

vu rr
=′2

1

11

m
vm ′

=
r

1

2 (
m

m
=

1(
m

m
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2

m
m

−=

1m
−=

1ur−

22um ′−
r ,                      (9) 

де 1u ′r  і 2u ′r  - швидкості обох тіл в системі A0 
після зіткнення, одержані з допомогою перетво-
рень Галілея: 

wr− ,                         (10) 

wr−′2 .                        (11) 

З (9), (10) та (11) маємо: 
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Враховуючи в (12) та (13) рівність (1), одер-
жимо: 

21
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r ,                 (14) 

21

12
2

)(
mm

vv
u

+
−′
rr

r .                 (15) 

Порівнюючи (7) та (8) з (14) та (15), бачимо, що  

1ur =′     і    u 22 urr
−=′ .            (16) 

Отже, в системі A0 в результаті зіткнення 
обидва тіла дійсно зберегли величини своїх 
швидкостей, змінивши їх напрями на проти-
лежні. При цьому, перед зіткненням обидва тіла 
наближалися до початку координат, рухаючись 
вздовж різних гілок осі абсцис. У момент зітк-
нення їх зустрічні кінці зупинились у початку 
координат і там відбулася стадія стиснення обох 
тіл, аж доки їх протилежні кінці повністю не 
погасили своїх швидкостей. Після цього відбула-
ся стадія розтиснення, по закінченні якої обидва 
тіла стали віддалятися від початку координат, 
рухаючись знову ж таки вздовж різних гілок осі 
абсцис, але вже у протилежному напрямі. 

Іншими словами, в системі A0 у результаті 
зіткнення кожне з тіл здійснило відбивання одне 
від одного подібно до того, коли б замість іншо-
го тіла було масивне тіло з плоскою поверхнею 
[3]. 

Враховуючи (16) у співвідношеннях (5) і (10) 

та (6) і (11), одержимо відповідно 
wvv rrr 211 +−=′     і    wvv rrr 222 +−=′ .     (17) 

Як бачимо, у системі A1 варіант (в) реалізу-
ється не у вигляді (2), а у вигляді співвідно-
шень (17). І хоча присутність у рівняннях (17) 
додаткового члена wr2  ніяк не впливає на вико-
нання (1), але завдяки цьому доданку вуалюєть-
ся ефект відбивання при розгляді даного зітк-
нення у системі A1. Наявність руху системи A0 
відносно системи A1 настільки видозмінює кар-
тину зіткнення, що для його пояснення в A1 до-
водиться використовувати такі аргументи, як 
обмін між тілами 1 та 2 енергіями, імпульсами, 
чи навіть швидкостями. У системі A0 подібні 
аргументи не потрібні, оскільки в ній абсолют-
но пружне зіткнення відбувається без передачі 
енергії від одного тіла до іншого. На стадії стис-
нення кінетична енергія кожного з тіл повністю 
переходить у його потенціальну енергію, а на 
стадії розтиснення – потенціальна енергія кож-
ного з деформованих тіл знову повністю пере-
творюється у його кінетичну енергію. 

Тут варто ще наголосити, що оскільки в на-
ших міркуваннях ми ніде не конкретизували зна-
чень величин швидкостей та мас, які входять у 
всі розглянуті співвідношення, то система A0, 
про яку ми ведем мову, як про власну систему 
відліку для якогось конкретного зіткнення, по 
суті є уособленням цілої сукупності власних 
систем A0. Для певної задачі з конкретними зна-
ченнями швидкостей та мас обох тіл система A0 
буде однією, а як тільки в якійсь із задач буде 
іншою маса хоча б одного з тіл, або його по-
чаткова швидкість, то система відліку A0 вже 
буде іншою. У кожній з цих систем її власне 
зіткнення проходить за тією ж схемою, що і 
будь-яке інше зіткнення у своїй власній системі. 
Разом з тим, кожна з систем A0 є особливою 
лише для якогось одного зіткнення, а для всіх 
інших зіткнень, які можна спостерігати у цій 
системі, вона є звичайною системою A1. 

З цього зрозуміло, що система A1 теж є уособ-
ленням цілої сукупності систем відліку Aі, де 

0≠i . З усіх цих систем можна спостерігати за 
тим зіткненням, для якого система A0 є власною. 

Тепер покажемо, що ефект відбивання має 
місце і при двомірному зіткненні двох тіл.  

В цьому разі системи відліку A1 та A0 зорієн-
туємо так, щоб їх осі абсцис співпадали з лінією, 
що з’єднує центри обох тіл у момент зіткнення, 
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а початок координат системи A0 зв’яжемо з тією 
точкою на цій лінії, у якій відбувається дотик 
обох тіл. Тоді площину YZ, яка у момент зітк-
нення буде дотичною до кожного з тіл, можна 
буде умовно вважати тією плоскою поверхнею, 
від якої відбиватимуться обидва тіла при зітк-
ненні, а вісь X буде тим перпендикуляром до 
умовної площини відбивання, відносно якого 
відраховуватимуться кути падіння та кути від-
бивання. Однак зрозуміло, що насправді відби-
вання обох тіл здійснюватиметься не від пло-
щини YZ, а від іншого тіла. 

Для конкретних доказів скористаємося тим, 
що в системі A0 x-складові швидкостей обох тіл 
поводять себе при двомірному абсолютно пруж-
ному зіткненні так, як і при одномірному [3]. 
Ця обставина дозволяє нам переписати залеж-
ності (16) у вигляді: 

xx uu )()( 11
rr

−=′    і   xx uu )()( 22
rr

−=′ .    (18) 

При цьому варто нагадати, що залежності (16) 
одержані при умові вибору системи A0 так, щоб 
забезпечувалась рівність величин та протилеж-
ність напрямів імпульсів обох тіл як до, так і 
після зіткнення. Для випадку двомірного зітк-
нення, який ми розглядаємо зараз, ця умова 
стосується вже не повних імпульсів, а лише їх 
x–складових. Вона автоматично забезпечується 
вказаною орієнтацією системи A0. Адже взаємна 
орієнтація систем A1 та A0 у нашому випадку 
така, що їх відносний рух зі швидкістю xww rr

=  
здійснюється лише в напрямі співудару, а поча-
ток координат системи A0 зв’язаний з тією точ-
кою на осі абсцис, у якій обидва тіла зупиняють-
ся на час зіткнення. 

Оскільки y-складові швидкостей після дво-
мірного абсолютно пружного зіткнення залиша-
ються у кожного з тіл тими, що були до зітк-
нення [3], то, орієнтуючи систему A0 так, щоб 
вектори всіх швидкостей як до, так і після зітк-
нення знаходились у площині XY, можем запи-
сати для y-складових швидкостей рівності: 

yy uu )()( 11
rr

=′    і   ( yy uu )() 22
rr

=′ .       (19) 

З сумісного розгляду (18) та (19) очевидно, 
що у системі A0 повний вектор швидкостей кож-
ного з тіл після зіткнення змінює свій напрям у 
цілковитій відповідності до закону відбивання, 
при якому кут відбивання дорівнює куту па-
діння. 

Проіллюструємо ефект відбивання при дво-

мірному зіткненні двома рисунками, на яких схе-
матично зображено одне і те ж зіткнення двох 
протонів у системі відліку A1 (рис.1), відносно 
якої один з протонів нерухомий, та у системі A0 
(рис.2), яка рухається відносно системи A1 зліва 
направо зі швидкістю 2/)( 1 xvw rr

=  вздовж лінії 
FE, що з’єднує центри обох протонів під час 
зіткнення. При цьому орієнтація обох систем 
така, що їх осі абсцис співпадають з лінією FE, 
початок координат системи A1 відповідає поло-
женню правого протона на лінії FE, а початок 
координат системи A0 зв’язаний з тією точкою 
на лінії FE, у якій відбувається "дотик" прото-
нів один до одного під час зіткнення. 

У системі A1 лівий протон рухається в напря-
мі AB з позиції A у позицію B і ударяє правий 
протон, що перебуває в спокої у позиції C. Після 
такого зіткнення обидва протони розлітаються 
під кутом 90°. Лівий протон, який до зіткнення 
рухався зі швидкістю 1vr , після зіткнення руха-
ється в напрямі BD зі швидкістю 1v ′r , а правий 
протон, який до зіткнення був нерухомим, ру-
хається в напрямі CE зі швидкістю v2′

r . 
У системі A0 лівий протон, рухаючись у на-

прямі AB з позиції A у позицію B зі швидкістю 
1ur , співударяється з правим протоном, який до 

цього рухався в напрямі EC з позиції E у позицію 
C зі швидкістю 2ur . Після зіткнення лівий протон 
рухається з позиції B у позицію D зі швидкістю 

1u ′r . При цьому мають місце співвідношення  

xx uu )()( 11
rr

−=′    і   ( , yy uu )() 11
rr

=′

з яких очевидно, що ∠FBA = ∠FBD. Що ж сто-
сується правого протона, то після зіткнення він 
розвертає напрям свого руху на 180º і рухається 
з позиції C у позицію E зі швидкістю 22 uu rr

−=′ .  
На рис.2 зображено ще дві позиції G і H, яких 

не було на рис.1. Це зроблено для того, щоб 
краще уявити, що було б, коли правий протон 
рухався перед зіткненням не з позиції E у по-
зицію C, а з позиції G у позицію C. 

Очевидно, що у системі A0 зіткнення двох тіл 
різної маси теж буде мати характер відбивання, 
оскільки головною умовою вибору системи A0 є 
вимога, щоб x-складові імпульсів обох тіл були 
однаковими за величиною і протилежними за 
напрямом. 

Отже, у нас тепер вже є всі підстави конста-
тувати, що для будь-якого як одномірного, так і  
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Рис.1. Схематичне зображення зіткнення двох про-
тонів у системі відліку A1. 

Рис.2. Схематичне зображення зіткнення двох про-
тонів у системі відліку A0. 

двомірного абсолютно пружного зіткнення двох 
тіл можна знайти особливу інерціальну систему 
відліку A0, у якій дане зіткнення здійснюється 
без будь-якої передачі енергії між тілами і про-
ходить у вигляді відбивання одного тіла від 
іншого, як від плоскої масивної поверхні, після 
якого кожне з тіл зберігає величину своєї швид-
кості, а її напрям змінює на протилежний так, 
що кут відбивання дорівнює куту падіння. 

По суті, на основі даної роботи, з’являється 
можливість переводити абсолютно пружне зітк-
нення двох тіл, яке традиційно розглядалось саме 
як зіткнення, у розряд таких явищ, які тради-
ційно розглядаються як відбивання. 

Знання встановленої особливості полегшить 
розв’язок більшості з задач на абсолютно пружне 
зіткнення, розгляд яких у системі A1 викликає 
ті чи інші труднощі. Перевід початкових умов 
цих задач від системи A1 до системи A0 робить 
елементарно зрозумілою і одназначно прогнозо-
ваною поведінку обох тіл у ході зіткнення. 
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ЗМІНА  ПОВЕРХНЕВИХ  ХАРАКТЕРИСТИК  
ОПРОМІНЕНОГО  КВАРЦУ 

Запропоновано методику розрахунку зміни поверхневих енергії і натягу опромінених 
α–частинками зразків кварцу. 

The method of calculation of changes of surface energy and surface tension for irradiated with 
α–particles quartz specimens is proposed. 

Зразок діелектрика (кварцу) моделюємо напів-
безмежним середовищем (x>0 - елемент об'єму 
V1) у декартових координатах x, y, z. Нехай об-
ласть x<0 (V2) займає неполяризований неелек-
тропровідний газ (повітря, тиск p=100 кПа). 

Поверхневий натяг σs подамо аналогічно як 
для металу [1], враховуючи, що σy0, σy1, σy2 – 
нульове, перше і друге наближення механічної 
напруги σy відповідно, отримані з допомогою 
методу розкладу за малим параметром bм=b⋅Zс, 
b - фізична постійна (характеристика матеріалу), 
Zс - модифікований хімічний потенціал зв'язаних 
електричних зарядів, який введено у роботі [2]. 
Потенціал Zс у виразі зміни внутрішньої енергії 
dU=Zс⋅dωс +... – спряжений параметр по відно-
шенню до густини ωс зв'язаних електричних 
зарядів. 

Співвідношення для поверхневої енергії W 
подамо аналогічно роботі [1] 

pe WWW ξ+= ,                      (1) 
але для визначення електричної складової We ви-
користаємо вираз густини енергії електричного 
поля у вигляді  

we=(ε⋅ε0/2) (∂Ψ/∂x)2.   (2) 

Тут ε0=8,85⋅10–12 Ф/м, ε – відносна діелектрична 
проникність середовища (для кварцу ε=4,5 [3]). 
Інші позначення фізичних величин такі, як у [1]. 

Складову Wp виражаємо через компоненти 
механічних напруг σx і σy, як у роботі [1], а σx, σy 
знаходимо аналітично з використанням гранич-
них умов, які випливають із [2]: 

ϕ= –Zс0, σx= –( ε⋅ε0/2) (∂Ψ/∂x)2   при x=0.  (3) 

Тут ϕ=Zс– Zс0 – відхилення потенціалу Zс від 
його рівноважного значення Zс0 далеко від 
поверхні в об'ємі тіла. 

Для лінійного діелектрика, як і для металу, 
отримаємо лінійні рівняння стану [2]: 
σij=E(νe/(1+ν) – bϕ/3)δij/(1–2ν) + Eeij/(1+ν), 

ωсv=ρωс=ε0k2ϕ + bEe/(3(1+ν)),          (4) 
де b, k – характеристики матеріалу, δij – символ 
Кронекера, σij, eij – компоненти тензорів меха-
нічних напруг і деформацій, e – перший інваріант 
тензора деформацій, ρ – густина матеріалу, ωсv, 
ωс – густини зв'язаного електричного заряду в 
розрахунку на одиницю об'єму і маси речовини 
відповідно, E, ν – механічні модулі. 

Для оцінки параметра ξ, як і у роботі [1], ви-
користаємо умову мінімуму поверхневої енергії 
W у рівноважному стані: 

∂(We + ξWp)/∂k =0.                 (5) 

Співвідношення (1-4) роботи [1] з врахуван-
ням виразів (1-5) даної праці (тобто того, що 
об'єкт дослідження – діелектрик) створюють сис-
тему рівнянь для визначення фізичних характе-
ристик ξ, b, k і товщини h поверхневого шару. 

Як і для металів [1] механічні напруження σx, 
σy подаємо у вигляді розкладів за малим пара-
метром bм, обмежуючись другим наближенням. 
Числові розрахунки для кварцу показали, що 
внесок нульового наближення складає 40-50%, 
першого – 50-60%, другого – 4-6%, в третьому 
наближенні не перевищує 1%. На основі аналізу 
аналітичних співвідношень установлено, що при 
виконанні умови 1>bм>0, починаючи з четвер-

Науковий вісник Чернівецького університету. 1999. Випуск 50. Фізика.  106 



Зміна поверхневих характеристик опроміненого кварцу 

того, кожне наступне наближення менше від 
попереднього приблизно у 18 разів, що забезпе-
чує збіжність відповідних рядів. 

Відомо [1], що для зразків діелектриків, як і 
для металів, виконується 

Wζ =Wη(Gζ/Gη)2/3=Wη(σвζ/σвη)2/3,    (6) 

де Gζ і Gη мікротвердості матеріалу в двох різ-
них станах, яким відповідають індекси ζ, η. Для 
станів ζ, η відповідні значення поверхневої енер-
гії Wζ, Wη , а також значення границь міцності 
σвζ, σвη. Експериментальне підтвердження спів-
відношення (6) для кварцу знаходимо в [4]. 

Обгрунтування системи рівнянь (1-4) із ро-
боти [1] і виразу (8) для кварцу проведено чи-
сельно аналогічно як для металів методами теорії 
атомних взаємодій [1,5], з урахуванням радіально 
симетричного потенціалу центральних сил uαβ 
за Борном–Майером [5]: 

uαβ=q2/Rαβ–cαβ/(Rαβ)6–dαβ/(Rαβ)8 + 

+ bαβ exp(–Rαβ/ρq),                    (7) 

що є сумою кулонівської, вандерваальсівської і 
відштовхуючої складових. Тут q – електричний 
заряд частинок, Rαβ – довжина вектора, що з'єд-
нує частинки "α" і "β", cαβ, dαβ, bαβ – постійні, 
ρq – параметр "жорсткості". В розрахунках ігно-
рувалась кінетична енергія атомного руху, а по-
тенціальна складова енергії оцінювалась мето-
дами сумування по статичній гратці [5]. 

При цьому для неопроміненого зразка квар-
цу отримано 

W=0,737 Дж/м2 = Wη.                (8) 

Експериментальне значення поверхневого на-
тягу σs і модулів ν, E для кварцу [3]:  

σs=σsη=1 Н/м,   ν=0,25,   E=7⋅1010 Н/м.    (9) 

Використовуючи W (8), σs (9), а також спів-
відношення (1-4) із [1], для неопроміненого ста-
ну зразка кварцу отримано 

ξ=19,9,  b= –0,354 В-1,  k=1,418⋅1010 м-1.  (10) 
З допомогою формули, аналогічної як для 

металу [1], оцінимо потенціал зв'язаних зарядів  
Zс=ω/((ε0)2⋅k)= –1,312 В.           (11) 

Числові дані для того, щоб розрахувати зміни 
σs і W в опроміненому α–частинками стані (ζ) 
відносно неопроміненого (η), вибираємо для 
кварцу з [3,4,7], зокрема:  

Gη=1126,   Gζ=983.              (12) 
За допомогою виразу (6) отримаємо  

Wζ=0,674 Дж/м2.                (13) 
На основі обчислювального експерименту, 

враховуючи (8), (9), (13), встановлено, що зна-
ченню Wζ відповідають в поверхневому шарі 
стискуючі напруження σyd=147 МПа. При цьому 
отримаємо значення поверхневого натягу σsζ= 
=0,85 Н/м, а також співвідношення 

∆σs=σsη–σsζ=0,15 Н/м,              (14) 

∆Ws=Wη–Wζ=0,087 Дж/м2.           (15) 

Крім того, за допомогою розрахунків виявле-
но, що для кварцу від неопроміненого стану (η) 
до границі міцності зміною параметрів k, ξ, b, 
Zс можна нехтувати. 

Співвідношення (14), (15) вважаємо критері-
альними і використовуємо для оцінки міцності 
опромінених зразків діелектрика і металу, якщо 
характеристики поверхні σsη, Wη відповідають 
неопроміненому (ненавантаженому) стану, а σsζ, 
Wζ – границі міцності.  
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АНАЛІЗ  ТЕМНОВОГО  СТРУМУ  ФОТОДІОДІВ  ПРИ ОДНОЧАСНІЙ 
ДІЇ  КОМБІНАЦІЇ  ЕЛЕКТРИЧНОГО  ТА  МАГНІТНОГО  ПОЛІВ 

Показано, що зменшення темнового струму кремнієвих фотодіодів під впливом комбінації 
постійних електричного та магнітного полів зумовлено збільшенням часу життя неосновних 
носіїв струму. 

It was shown, that the reduction of the dark current of the silicon photodiods under the infloence of 
the combination of constant electric and magnetic fields brings about the increasing of the time of the 
life of non-baicike bearer of the current. 

Під впливом певної комбінації постійного 
електричного поля та магнітного поля тороїдної 
природи (надалі КП) спостерігається зменшення 
темнового струму кремнієвих фотодіодів [1]. 
Явище пояснюється як поверхневими ефектами, 
так і рухом дислокацій в об'ємі кристала фотоді-
ода. В нашій роботі досліджується, яка саме скла-
дова темнового струму підпадає під вплив КП. 

Величина темнового струму It є сумою трьох 
складових – генераційної, дифузійної та поверх-
невої [2]. Дифузійна складова темнового струму 
зумовлена дифузійним характером збору неос-
новних носіїв струму (ННС) у нейтральній об-
ласті і визначається їх дифузійною довжиною, 
або часом життя. Дифузійна складова визнача-
ється без урахування зміщення на p-n переході. 
Генераційна складова зумовлена збором ННС у 
збідненій області W, яка утворюється в кристалі 
фотодіода завдяки зміщенню на p-n переході. 
Поверхнева складова темнового струму залежить 
в основному від якості обробки поверхні фото-
чутливого елемента та його периферії, а саме: 
якості межі розподілу кремній – окисел кремнію 
та величини вбудованого в окисел заряду. За-
гальноприйнято врахувовувати поверхневу та 
об'ємну складові темнового струму. 

Визначити, яка саме складова підпадає під 
вплив КП, запропоновано шляхом дослідження 
поведінки чутливості та темнового струму фото-
діодів, що оптимізовані для реєстрації коротко-
хвильової складової оптичного випромінювання 
у діапазоні λ=0,3÷0,63 мкм. Оптимальним при-
ладом для розв'язання цього питання є фотодіоди 
типу ФД288А на основі кремнію. Вони мають 
мілкий p-n перехід, глибина залягання якого 

0,3–0,5 мкм. Така конструкція дозволяє реєстру-
вати випромінювання з глибиною поглинання 
від 0,3 мкм, що відповідає довжині хвилі 0,3–0,4 
мкм. Стабільність чутливості в часі до ультра-
фіолетового діапазону оптичного випроміню-
вання згідно з [3] безпосередньо залежить від 
стану межі розподілу кремній-окисел кремнію. 
Отже, зміна короткохвильової струмової моно-
хроматичної чутливості буде вказувати на зміну 
саме стану поверхні фоточутливого елемента, 
а відтак і поверхневої складової темнового 
струму. 

У КП, яка використана в дослідженнях, напру-
женість електричного поля складала 4000 В/см. 
Вплив здійснювався через конічну поверхню, яка 
є своєрідним пристроєм для фокусування (під-
силення) випромінювання [1]. Відстань до фото-
діодів від джерела впливу встановлювалась 50–
70 мм. Час опромінення – 30 хвилин. Вимірю-
вання стумової монохроматичної чутливості у 
діапазоні довжин хвиль 0,3÷0,55 мкм здійсню-
валось за допомогою монохроматора МДР-3 
шляхом порівняння з чутливістю контрольного 
фотодіода. Чутливість на довжині хвилі 0,63 мкм 
вимірювалась за допомогою гелій-неонового 
лазера ЛГ-61 за аналогічною методикою. Вимі-
рювання здійснювались до та після впливу КП. 
Під час впливу поля знімалась вольтамперна 
характеристика фотодіодів. 

На протязі перших хвилин опромінення тем-
новий струм, при робочій напрузі 1 В, знижується 
від 15 до 30% у різних фотодіодів, що вказує на 
наявність впливу КП. При збільшенні робочої на-
пруги до напруги пробою –35 В відбувається 
подальше зменшення темнового струму. 
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Аналіз темнового струму фотодіодів 

Поведінка ВАХ вказує на зміни, що відбува-
ються у кристалі фотодіода під впливом КП, 
тоді як їх короткохвильова чутливість практично 
не змінюється. Відповідно не змінюється і стан 
межі розподілу кремній–окисел кремнію. 

Отже, результати досліджень показують: 
1. Під впливом КП у приповерхневому шарі 

кристала фотодіода (глибина до 0,5 мкм) змін 
не відбувається. Величина вбудованого заряду 
на межі розподілу не змінюється. Отже, вплив 
здійснюється не на поверхневу складову темно-
вого струму. 

2. Під впливом КП не змінюється дифузійна 
складова темнового струму, яка вимірювалась у 
фотогальванічному режимі роботи (Up=0 В). 
Принаймі при напрузі 10 мВ зміни не переви-
щують похибки вимірів – 5%. 

3. Під впливом КП змінюється генераційна 
складова темнового струму, зумовлена збором 
ННС у збідненій області, яка вимірювалась у 
фотодіодному режимі роботи (Up≠ 0 В). Зміна It 
сягає 30% у перші 30 хвилин дії КП. 

Відомо, що генераційний струм, який проті-
кає через p-n перехід, визначається згідно з [2] 
як: Ig=qniW/τ, де q - заряд електрона, ni - власна 
концентрація носіїв струму. Найбільш вразливим 
елементом, що входить у вираз для генерацій-
ного струму, є час життя ННС τ. З наших дослідів 
випливає, що під впливом КП τ має збільшува-
тись, як неважко підрахувати, приблизно на 40%. 
Цікаво, що приблизно на стільки ж зменшується 
в середньому час життя ННС у вихідному крем-
нію внаслідок термічних операцій. 

Для перевірки припущення щодо часу життя 
ННС його зміну можна помітити, оцінюючи 
поведінку довгохвильової чутливості фотодіода 
ФД288А під впливом КП, наприклад, на довжи-
ні хвилі 1,06 мкм. Глибина поглинання такого 
випромінювання складає близько 1 мм. Кристал 
фотодіоду, як правило, має товщину до 0,5 мм.  

Отже, запропоноване випромінювання "просвіт-
лює" всю товщу кристала і збуджує фотогене-
ровані носії струму в усьому його об'ємі. Вимі-
рювання здійснювалось за допомогою генера-
тора світлових сигналів ПГС-15. Тривалість 
світлового імпульсу 6 мкс при частоті повторен-
ня 1 мс. Час зростання фотодіода близько 1 мкс, 
що забезпечує йому чутливість до обраного дже-
рела випромінювання. Установка для досліджень 
дозволяла одночасно обробляти фотодіоди КП 
та оптичним випромінюванням. 

Виявилося, що чутливість фотодіодів на дов-
жині хвилі λ=1,06 мкм під впливом КП зміню-
ється до 10–12 %. Однак ця зміна має місце 
лише при опроміненні. Отриманий результат - 
попередній і потребує подальшого дослідження. 

Варто зазначити, що під час досліджень актив-
ність роботи джерела КП спостерігається не-
регулярно. Одні й ті ж прилади певний період 
часу можуть не реагувати на опромінення. Такі 
періоди тривають по декілька днів. При цьому 
ніяких змін ні в умовах проведення експеримен-
тів, ні в зовнішньому контрольованому середо-
вищі не спостерігалось. Для виявлення причин 
такого стану потрібно проведення подальших 
досліджень. 

Автори висловлюють подяку пп. Шиманов-
ському А.Б. та Остапенко В.П. за допомогу у 
здійсненні вимірів. 
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ДИСИПАТИВНІ  СТРУКТУРИ  
У  ДЕФОРМОВАНОМУ  ТВЕРДОМУ  ТІЛІ 

Показано, що регулярні формозміни, які виникали при пластичній деформації моно- [1-5] та 
полікристалів [6] і не піддавалися задовільному поясненню з точки зору теорії твердого тіла, в 
тому числі й теорії дислокацій, є просторовими дисипативними структурами. 

The space dissipation structures are good approach for the explanation of the regular for-
mechanged during elastic deformation of the mono- [1-5] and polycrystals [6]. Early all attempts to 
solve the problem were incorrect. 

Останнім часом особливий інтерес дослід-
ників викликають термодинамічні системи, в 
яких під дією зовнішніх збуджень безладний 
хаотичний рух елементів системи переходить в 
упорядкований [7-8]. Такий перехід здійснюється 
внаслідок самоорганізації сильно нерівноваж-
ної системи [9-12] і може супроводжуватися 
формуванням так званих стаціонарних дисипа-
тивних структур: у хімії -� це реакція Бєлоусо-
ва-Жаботинського [13Л4], в гідродинаміці - 
утворення регулярних просторових структур (ча-
рунок Бенара) та вихорів Тейлора [15], в астро-
фізиці - спіральні галактики, у фізиці магнітних 
явищ - формування упорядкованості доменної 
структур [16] і.т.ін). 

Що стосується фізики міцності й пластичнос-
ті, то регулярний деформаційний макрорельєф 
було виявлено при асиметричному вигині грубо-
зернистого кристала алюмінію [1-3] і знакозмін-
ному (циклічному) згині пружного монокрис-
тала кременистого заліза [4,5]. А при електро-
імпульсному навантаженні каліброваного мід-
ного мікродроту [6] зареєстровано регулярну 
його формозміну - чергування напливів і пере-
тяжок. 

Якщо пластичну деформацію тлумачити з 
позицій механіки суцільного середовища з ура-
хуванням певних для конкретної моделі реологіч-
них її властивостей або з позицій фізики плас-
тичності й міцності на основі дислокаційних і 
дисклинаційних уявлень, тобто розглядати еле-
ментарні акти (етапи) процесів пластичної дефор-
мації, то пояснення регулярності формозмін стає 
неможливим. 

Насправді, механіка суцільного середовища, 

описує поведінку матеріала під навантаженням 
за допомогою інтегральних характеристик се-
редовища. В цьому випадку внутрішня струк-
тура матеріала не враховується, тензори напруг 
і деформації симетричні, пластична деформація 
здійснюється тільки трансляційним рухом де-
фектів під дією навантажень. Такий феномено-
логічний підхід механіки суцільного середовища 
фізично і математично досить коректний, але 
його можна застосовувати лише для опису інте-
гральних властивостей макрооднорідного сере-
довища. 

Щодо теорії дислокації, то її головне зав-
дання - розкриття механізму зародження плас-
тичних зсувів, опис поведінки дислокаційних 
ансамблів і фізична інтерпретація феноменоло-
гічних закономірностей механіки деформова-
ного твердого тіла. Однак, оскільки теорія дисло-
кацій механічно перенесла до своєї методології 
схему деформації з традиційної механіки, а 
тверде тіло під навантаженням розглядається як 
замкнена система, то теорія дислокацій неспро-
можна описати механізм пластичної течії на 
мезорівні. Дійсно, всі відомі в науковій літера-
турі схеми пластичної деформації (Закса, Кохен-
дорфера, Бішопа-Хілла, Ешбі, Тейлора та ін.) 
будувалися на різниці комбінацій трансляційних 
мод деформації – кристалографічний характер 
пластичних зсувів вимагає необхідності посту-
лювання певної схеми самоорганізації різних 
систем ковзання, що забезпечувало б зберіган-
ня суцільності деформованого твердого тіла. 
Тому вони не спроможні передбачати реальний 
механізм пластичної течії. 

Справа в тому, що стан замкненої системи, 
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може суттєво відрізнятися від того стану, що 
описується законами нерівноважної термоди-
наміки. При цьому, починаючи з будь-якої кри-
тичної величини збудження, термодинамічна 
гілка системи, досягнувши стадії біфуркації, стає 
нестійкою. Тобто, згідно І.Пригожину [7,8], сис-
тема за рахунок несподіваних флуктуацій оби-
рає один із декількох варіантів майбутнього, 
оскільки поблизу цих точок флуктуації стають 
сильними, а стійкість переходить у стан, в якому 
поведінка системи погоджується дією частинок, 
які до неї входять (рис.1). Чергування стійкості 
та нестійкості - загальний феномен у еволюції 
будь-якої відкритої системи, до того ж процес є 
необоротним, тобто систему після проходження 
біфуркацій не можливо повернути до початко-
вого стану. 

Цілком імовірно, що одержані нами експе-
риментальні результати [1-6], задовольняють 
вимогам алгоритму реалізації процесів дефор-
мування твердого тіла, які призводять до виник-
нення регулярних дисипативних структур [17]. 

Дійсно, сама течія та її характер, як відомо, 
залежать від реології середовища (тобто від ви-
бору матеріалу), а також від умов і режимів на-
вантажування (початкових і крайових умов, ма-
сових сил). Зазначені параметри можна віднести 
до керуючих, а потім знайти такі їх сполучення, 
які б призвели до формування регулярних струк-
тур. При цьому самі структури будемо розгля-
дати не як статичну, а як дещо таке, що виникає 
в процесі еволюції системи "деформоване твер-
де тіло -зовнішні умови", тобто будемо розгля-
дати всю еволюцію течії. Регулярність структури 
означає деяку її інваріантність у просторі. Прак-
тично це призведе до того, що розподіл напруг, 
деформацій, локальної дисипації енергії та ін-
ших характеристик також набуває більш-менш 
періодичного характеру, тобто процес зі структу-
рою є просторово-інваріантним процесом. Тому 
течія, що передує виникненню упорядкованих 
структур (базова течія), повинна бути якомога 
однорідною в просторі: напруги, деформації, а, 
отже, й їх швидкості взагалі не повинні залежати 
від просторових координат (це в ідеалі). 

В наших експериментах компоненти тензора 
деформацій не залежать від просторових коор-
динат. Тому в процесі еволюції вони могли 
змінюватися тільки як функції часу. Оскільки 
поворот також від координат не залежить, то 
розподіл швидкостей на всій межі деформова-
ного твердого тіла опишемо так [17]: 

332211 )()()( xtaxtaxta
dt

dx
v iii

i
i ++== ,   (1) 

де xi - декартові координати; аij(t) - задані фун-
кції; vi - швидкості. 

Якщо на всій границі деформування тіла за-
дано розподіл (1), то базова течія буде однорід-
ною, коли: 1) тіло стійке, 2) матеріал реологіч-
но стійкий, 3) навантажування здійснюється та-
ким чином, що масовими силами і силами інер-
ції можна знехтувати - це умови єдності базової 
течії. 

Отже, виникнення регулярних структур мо-
жна очікувати в тих випадках, коли хоч би одна 
з умов 1), 2) або 3) порушується [17]. 

Спосіб одержання дисипативних структур 
можна звести до такої послідовності операцій: 
а) обирається певна базова течія; б) задається 
вихідна конфігурація деформованого твердого 
тіла і за нею визначаються відповідні граничні 
умови, потім в) створюється пристрій наванта-
жування, який реалізує граничні умови якомога 
більш жорстко; г) реологія деформованого тіла, 
параметри навантажування, а можливо, й кон-
фігурація границі обираються таким чином, щоб 
у певний момент умови єдності базової течії 1)-
3) порушилися [17]. 

Зазначу, що зразки кристалів алюмінію [1-3] 
і кременистого заліза [4,5] до випробування було 
піддано ретельній термо-хімічній обробці: відпа-
ленню у вакуумі (з метою усунення внутрішніх 
напруг, які виникають під час виготовлення 
зразків), електролітичній поліровці, тощо. Крім 
того, здійснено такі оригінальні пристрої нава-
нтажування (вигин у пружній оболонці, одно-
осьове симетричне розтягання), які дозволили 
реалізувати граничні умови якомога найбільш 
жорстким способом. Крім того, відповідно до 
такої методики дослідження, зразок весь час 
(включаючи рентгенозйомку) знаходився в на-
вантаженому стані, тобто релаксації напруг 
практично не відбувалося. Потім в процесі ево-
люції пластичної деформації моно- і грубозер-
нистих кристалів алюмінію і кременистого за-
ліза, підданих вигину або розтяганню, відбува-
ється накопичення пластичної деформації, що 
спричинило втрату стійкості тонкого поверхне-
вого шару зразка (або всього його перерізу). Ін-
акше, порушилась умова 2) єдності базової те-
чії, а це призвело до виникнення дисипативної 
структури - спонтанних формозмін поверхні 
деформованого твердого тіла. 

Електроімпульсне навантаження (осьове стис-
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нення) каліброваного однорідного дроту [6] та-
кож відповідало усім умовам базової течії 1),2) 
і 3). Тому порушення умови 3) (зміна парамет-
рів навантажування в синусоїдному імпульсі 
струму), сприяло отриманню дисипативних 
структур - періодичних змін потовщень і пере-
тяжок полікристалічного довгого об'єкту дослі-
дження [б]. 

Рис.1. Схематичне зображення термодинамічних 
гілок експериментальних результатів [1-6] по мірі 
збільшення механічної дії на кристалічний зразок. 
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